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1 W060WW BUDOWA 

WIATRAKA przy 

ul. Rokicińskiej !

Przedmiotem projektu jest zbudowanie wiatraka, na wzór 

tych, które otaczały miasto Łódź 150 lat temu. 

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, 

korzystając z fotografii oryginalnego wiatraka, który 

zbudowano w Andrzejowie pomiędzy ulicami: Rokicińską, 

Rzeźną i Ziarnistą. Do dyspozycji jest też wstępny projekt 

wiatraka autorstwa Wnioskodawcy, czyli Horst Milnikel.

(...)

Sam wiatrak umieściłbym na dwumetrowym "wzgórzu" ( 

obsypanie fundamentów wiatraka ziemią).

Wiatrak miałby walory historyczne, dydaktyczne, 

krajoznawcze, rekreacyjne oraz urbanistyczne. (...)

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA POZYTYWNA 98 000,00 zł Wiatrak na obszarze współczesnego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego 

stwarza niewłaściwy kontekst przestrzenno-historyczny, zaproponowana 

lokalizacja to pas drogowy ul. Rokicińskiej przeznaczony wyłącznie na cele 

komunikacyjne, zaproponowany "wiatrak" jest jedynie, nieuzasadnioną 

historycznie "przyrodniczą" atrapą pierwotnego młyna.

2 S057WS Łapiemy deszcz 

na kolorowej 

ulicy 

Knychalskiego. 

Zmieniamy 

wizerunek Łodzi z 

brukowanej i 

szarej na 

kolorową i 

podnosimy 

bezpieczeństwo 

przechodniów.

Projekt ma na celu zmianę wizerunku Łodzi z szarej i 

brukowej na kolorową i przyjazną środowisku, w oczach 

nie tylko przyjeżdzających na Dworzec Łódź Fabryczna, ale 

i mieszkańców naszego miasta. Ponadto, usunięcie kostki i 

przeznaczenie terenu pod nasadzenia niskiej roślinności 

przyczyni się do zwiększenia retencji wód opadowych dla 

nasadzonych już drzew oraz, przede wszystkim, 

podniesienie bezpieczeństwa pieszych poprzez 

wymuszenie na prowadzących pojazdy na ulicy 

Knychalskiego jazdy zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego (załącznik "Na skróty"). Projekt obejmuje 

również usunięcie uschniętego z powodu braku wody 

drzewa (teren wokół niego to asfalt albo bruk), które przy 

silnych wiatrach może sprowadzić na pieszych 

niebezpieczeństwo .

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA NEGATYWNA 171 600,00 zł Ulica do końca 2022 r. objęta jest gwarancją.

3 S042WS Park kieszonkowy 

na Jaracza

Proponujemy na działkach 235/5 [Jaracza 79] i 235/7 

[Jaracza 81] powstanie parku kieszonkowego, zwracamy 

uwagę że na znacznej części tych działek rosną duże 

drzewa więc projekt jest już samoczynnie w dużej części 

przygotowany.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA NEGATYWNA 30 000,00 zł Nie wykazuje się celowości wnioskowanego zadania.

Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 3 sierpnia 2021 roku



4 S020SW Zielony Plac 

Dąbrowskiego

Projekt zakłada posadzenie ozdobnych drzew oraz 

kwiatów na Placu Dąbrowskiego z miejscem odpoczynku i 

relaksu. Projekt obejmuje również ustawienie donic z 

kwiatami, uniemożliwiających wjazd samochodów na 

płytę Placu Dąbrowskiego oraz naprawę poszczególnych 

płyt zniszczonych przez auta.  Zamysł ma na celu 

wykorzystanie rekreacyjnej funkcji placu, który obecnie 

przez dominację betonu nie wykorzystuje swojego 

potencjału.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA NEGATYWNA 40 000,00 zł Zamierzenie to należy poprzedzić przeprowadzeniem poszerzonych konsultacji 

społecznych i opracowaniem spójnej koncepcji dla całego terenu określającej 

gatunki drzew, ich rozmieszczenie i kompozycję nawiązujące do istniejącego 

układu przestrzennego.

5 P128ZM Zbiorniki na 

deszczówkę – 

promocja, 

dekoracja i 

pomoc w opiece 

nad jarzębinami 

na Jęczmiennej

Większość posesji na ulicy Jęczmiennej charakteryzuje się 

zabudową wzdłuż granicy działek – a rynny z dachów 

domów odprowadzają wodę na pas trawy, z którego 

nadmiar spływa do kanalizacji. Zaakceptowany przez 

wszystkich właścicieli pomysł montażu zbiorników na 

wodę umożliwiłby gromadzenie jej i podlewanie niedawno 

posadzonych jarzębin oraz pasów trawy w okresie 

suchym. Jednakowe zbiorniki – na przykład o formie 

dużych dzbanów – stałyby się charakterystyczną 

dekoracją ulicy i miejscem promocji świetnego 

rozwiązania, jakim jest gromadzenie deszczówki.  A 

przede wszystkim pomogłyby zapewnić zdrowie i piękny 

wygląd nasadzeniom. Zapraszamy na Jęczmienną – dzięki 

dotychczasowemu wysiłkowi mieszkańców przyjęło się 

wszystkie 36 drzewek!

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA 15 000,00 zł Zadanie niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. z późn. zm.) - woda jest odprowadzana poza 

działkę

6 L283 Wisła zgłoś się, tu 

Jeleń! - budowa 

61 w skali kraju 

stacji 

meteorologiczno-

hydrologicznej 

pierwszego 

rzędu, 

standardów 

europejskich, 

wytycznych 

WMO 

informującej 

obywateli

Monitoring skutków antropopresji oraz działania w 

obszarze problemów związanych z modelowaniem 

dyspersji zanieczyszczeń  atmosfery jest niezwykle ważny 

dla miasta, łodzian oraz instytucji naukowych. 

Implementacja  modułów zaawansowanych pozwoli nam 

lepiej ostrzegać i informować społeczeństwo. (...) Jedyna 

stacja na lotnisku Reymonta nie jest w stanie wspierać 

wydziału zarządzania kryzysowego w sytuacjach 

nadzwyczajnych, zaś z usłyszanych faktów wiem, że 

miasto przez czynniki społeczno-pandemiczne zaniechało 

rozbudowę w wym. infrastruktury. Chciałbym aby 

docelowe pomiary były dostępne w planowanej aplikacji 

mobilnej Łodzi, a sama stacja nosiła imię Jeleń lub p. 

Franciszka Pieczki, najstarszego z żyjących bohaterów z "4 

pancernych".

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA 7,00 zł Tworzenie stacji meteorologiczno - hydrologicznej nie należy do zadań własnych 

gminy. Dostępność pomiarów wykonywanych na trenie stacji dla mieszkańców 

Miasta poprzez aplikację mobilną nie spełnia kryterium ogólnodostępności



7 G080CH 46 tys. m2 

TERENU 

ZIELONEGO - 

NOWY PARK na 

Starych Chojnach 

przy Ustronnej. 

Spacery, 

edukacja, 

ochrona drzew i 

zwierząt.

Projekt zakłada stworzenie parku na istniejącym już 

terenie zielonym. (...)Celem projektu jest wykorzystanie 

terenu miedzy ulicą Ustronną, Przygodną i Cegielnianą. 

Mieszkańcy będą mogli zamienić spacer przy ruchliwych 

drogach na spacer wśród zieleni. (...) Projekt przewiduje 

pięć wejść do parku. Trzy od ul. Ustronnej, dwa od ul. 

Cegielnianej i po jednym od ul. Skalskiego i ul. Przygodnej. 

Nawierzchnia alejek będzie miękka. Park będzie pełnił też 

rolę edukacyjną. (...) Planowane przedłużenie Trasy Górna 

wiąże się z wycinką kolejnych drzew dlatego chcemy 

zadbać o te, które mają szanse zostać. Ten  naturalny park 

to ochrona przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza, 

które w sąsiedztwie Trasy jest dużym problemem. Park 

będzie uzupełnieniem przyszłych terenów zielonych po 

drugiej stronie Cegielnianej i razem będą tworzyć zieloną 

barierę przed uciążliwościami al. Bartoszewskiego.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA 229 800,00 zł We wskazanej lokalizacji ma powstać osiedle mieszkaniowe otoczone terenem 

zieleni. Tut. Wydział będzie zlecał wykonanie koncepcji zagospodarowania 

terenu w uzgodnieniu z WTBS Sp. z o.o.

8 B169RA Fabryki ziemi. 

Osiedlowe 

kompostowniki z 

dżdżownicami - 

osiedle 

Radogoszcz

Skórki od warzyw, liście, skorupki od jajek... wszystko to z 

małą pomocą pracowitych Dendroben (dżdżownic 

kalifornijskich) zamieni się we wspaniały humus - 

odżywczą glebę dla roślin. Pokażmy dzieciakom jak 

powstaje "ziemia" a przy okazji zadbajmy o nasze rośliny 

doniczkowe i balkonowe zasilając je powstałą w 

kompostownikach ziemią. 

(...)

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

NEGATYWNA POZYTYWNA 4 600,00 zł Pomimo ciekawego pomysłu i technicznej możliwości wykonania zadania, 

zastrzeżeniem jest prawidłowe funkcjonowanie kompostowników w przestrzeni 

miejskiej. Istnieje obawa, iż kompostowniki będą używane w nieprawidłowy 

sposób (będą do nich trafiały niewłaściwe odpady), co spowoduje ich 

zanieczyszczenie i zniszczenie. Brak kontroli nad użytkowaniem 

kompostowników determinuje negatywną ocenę zadania.

9 W023AN Zielony 

przystanek MPK 

przy Gajcego 

(inicjatywa 

Zielony 

Andrzejów) - róg 

ul Szaniawskiego 

i Gajcego

Montaż dwóch ławek na peronie  autobusowym 

ul.Gajcego/Dw Łódź Andrzejów. Montaż  w znacznym 

stopniu poprawi komfort oczekiwania pasażerów na 

komunikacje publiczną. Nasadzenie zieleni dookoła 

przystanku.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 17 000,00 zł Montaż  w znacznym stopniu poprawi komfort oczekiwania pasażerów na 

komunikacje publiczną



10 S079WS Czujnik smogu na 

rondzie 

Solidarności

Montaż na rondzie Solidarności czujnika jakości 

powietrza, mierzącego minimum takie wskaźniki jak: PM 

2,5, PM10, temperatura, wilgotność, ciśnienie. Czujnik ten 

powinien przesyłać dane do aplikacji pozwalającej na 

śledzenia jakości powietrza w okolicy z użyciem Internetu.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA NEGATYWNA 7 600,00 zł Montaż czujnika (słupka) umożliwi mieszkańcom sprawdzenie jakości powietrza 

zarówno poprzez aplikację jak i na miejscu.

11 S077WS Zielony 

przystanek 

tramwajowy na 

ul. Pomorskiej

Zastąpienie obecnej wiaty tramwajowej na rondzie 

Solidarności (w kierunku wschodnim) "zieloną" wiatą z 

roślinnością, w tym gromadzącą deszczówkę na potrzebę 

roślin.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA NEGATYWNA 140 000,00 zł Zadanie możliwe do realizacji.

12 S055KA Zielone siedziska 

przy Stajni 

Jednorożców

(...)

Projekt zakłada stworzenie przy skrzyżowaniu ulicy 

Piotrkowskiej i alei Mickiewicza „zielonej

wyspy” – konstrukcji składającej się z siedzisk i głębokich 

donic z roślinnością, dzięki którym

natura i ludzie odzyskają kawałek miasta dla siebie. Wyspa 

będzie wykonana w taki sposób,

aby umożliwiała integracje społeczną oraz różne formy 

wykorzystania jej przestrzeni, cieszyła

oko zielenią przez cały rok (konieczność zastosowania 

roślin zimozielonych, traw ozdobnych,

krzewów o ciekawym pokroju i wybarwieniu pędów itp.) i 

zachęcała do odpoczynku.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 80 000,00 zł Zadanie wprowadzi zieleń w centrum miasta przy głównej stacji przesiadkowej.

13 S038WS Warsztaty i 

doradztwo z 

ogrodnictwa 

balkonowego - 

Śródmieście 

Wschód

Realizacja 10 otwartych warsztatów dla mieszkanek i 

mieszkańców osiedla z ogrodnictwa balkonowego (kwiaty, 

owoce, warzywa). Doradztwo dla aranżacji zieleni na 

przykładzie 50 balkonów na terenie osiedla (dobór roślin 

oraz donic i innego wyposażenia do warunków 

słonecznych, wielkości i formy balkonu oraz wymogów 

pielęgnacyjnych).

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA NEGATYWNA 20 000,00 zł Zadanie możliwe do realizacji - zachęci mieszkańców do dbania o wygląd 

balkonów.



14 P185ZL EKOpark - 

pierwszy 

ekologiczny park 

w Łodzi - I Etap 

(Złotno)

Park będzie połączeniem miejskiej zieleni z ekologicznymi 

rozwiązaniami, takimi jak system

gromadzenia i rozprowadzania wody opadowej. Ścieżki 

dla spacerujących wykonane zostaną z

przepuszczalnego materiału mineralnego, a do 

podbudowy ciągów pieszych zostaną użyte materiały

recyklingowe. Park powinien zachować swój naturalny 

charakter więc nasadzenia drzew zostaną

wykonane tylko z rodzimych gatunków. Plac zabaw i 

siłownia plenerowa zostanie wykonana z

najprostszych materiałów jak drewno i stali nierdzewnej. 

Latarnie będą zasilane energią z paneli

solarnych. Dodatkowo w I etapie zostanie zaprojektowana 

i wykonana łąka dzikich kwiatów i roślin

oraz dodatkowe trawniki. (...)

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 58 000,00 zł Realizacja zadania zachęci mieszkańców do korzystania z terenu zieleni.

15 P054KR Zielony labirynt 

iluzji - 

społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Powstanie labirynt iluzji. Zbudowany zostanie z 

ogrodzenia panelowego ocynk, obsadzonego 

winobluszczem trójklapowym. Labirynt wyposażony 

będzie w zakątki z wykorzystaniem elementów 

naukowego placu zabaw. Zakątki zbudowane będą z 

krzywych zwierciadeł deformujących odbicie. 

Nawierzchnia pozostanie trawiasta. Zachowane zostaną 

wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być 

aranżowana od nowa.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 300 000,00 zł Zadanie jest możliwe do realizacji.

16 P051KR Ogród deszczowy 

na rzece 

Karolewce, Plac 

zabaw ul. 

Wileńska/Wygod

na - społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Wybudowany zostanie nowoczesny plac zabaw i ogród 

deszczowy rzeki Karolewka. Jest on uzupełnieniem 

istniejącej w tym miejscu infrastruktury wypoczynkowej. 

Obecnie w tym miejscu zlokalizowany jest duży skwer 

ciągnący się nad korytem rzeki Karolewki od ul. Wileńskiej 

do Objazdowej, ustawiona jest tu siłownia i piaskownica, 

na ponad połowie skweru jest nowy chodnik. Nowy plac 

zabaw zachęci mieszkańców do częstszego korzystania z 

przestrzeni zielonej i wspólnych spotkań. Ogród 

deszczowy poprawi wilgotność powietrza oraz estetykę i 

bioróżnorodność biologiczną skweru. Zlewnia ma ok 

2000m2. W centrum skweru na środku niecki znajduje się 

studzienka kanalizacyjna bezpośrednio odprowadzająca 

wodę do rzeki.  (...)

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 180 000,00 zł Zadanie możliwe do realizacji, zapewni przestrzeń zabaw dla dzieci oraz poprawi 

mikroretencję wody na terenie osiedla.



17 P007ZL Park Leśny na 

Złotnie

Park Leśny na Złotnie przy ulicy Podchorążych, na 

szczęscie nie będzie sprzedany przez miasto więc warto 

aby był zadbany i dostępny dla okolicznych mieszkańców 

na spacery i odpoczynek.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 55 000,00 zł Zadanie możliwe do realizacji.

18 L063 Wiemy czym 

oddychamy.

Przestrzeń publiczna na terenie Miasta Łodzi - 36 słupków 

wymagających przyłącza elektrycznego 230 v, 

zlokalizowanych przy instytucjach/ budynkach 

użyteczności publicznej. 

EkoSłupek jest zaawansowanym urządzeniem do pomiaru 

i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru 

światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy. 

Został wyposażony w oświetlenie ledowe, które na 

podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów 

zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, 

przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości 

Powietrza. Mieszkańcy miasta będą mogli uzyskać 

informację o jakości powietrza poprzez obserwację koloru 

ekosłupka w trakcie drogi do pracy, codziennych 

spacerów itp.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 213 688,00 zł Zadanie oponuję pozytywnie - zainstalowanie nowoczesnych słupków do 

pomiaru jakości powietrza wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców.

19 L061 Artystyczna 

EKOstrefa - 

miejsce relaksu 

wśród zieleni i 

czystego 

powietrza w 

Centrum 

Twórczości 

Lutnia.

Projekt Artystyczna EKOstrefa skierowany jest do lokalnej 

społeczności.  Jego zadaniem ma być pobudzenie 

aktywności i integracja mieszkańców w różnych 

dziedzinach życia. Jednak nadrzędną motywacją do 

działania będzie edukacja proekologiczna zwiększająca 

poczucie współodpowiedzialności za środowisko i 

podnoszenie świadomości ekologicznej. Artystyczna 

EKOstrefa zlokalizowana w Centrum Twórczości LUTNIA 

ma stać się miejscem spotkań i odpoczynku, gdzie 

mieszkańcy będą mogli ze swoimi przyjaciółmi, sąsiadami i 

znajomymi nie tylko spędzić czas w przyjaznym 

ekologicznie miejscu - wypełnionym roślinnością, ale także 

zaprezentować swoje pasje i talenty. (...)

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 8 000,00 zł Zadanie oceniam pozytywnie. Wprowadzenie roślin oczyszczających powietrze 

wraz z panelami chrobotka reniferowego wpłynie pozytywnie na estetykę 

przestrzeni a poprawi mikroklimat pomieszczenia z korzyścią dla osób w nim 

przebywających.



20 L023 Zakup tomografu 

akustycznego do 

oceny stanu 

drzew dla 

Wydziału 

Kształtowania 

Środowiska.

Projekt ma na celu zakup sprzętu specjalistycznego do 

oceny stanu drzew - tomografu akustycznego dla Oddziału 

Ochrony Zieleni w Wydziale Kształtowania Środowiska. 

Urządzenie miałoby służyć także Zarządowi Zieleni 

Miejskiej na zasadzie użyczenia, w celu dokładniejszej 

analizy stanu zdrowia starych drzew na terenie miasta. 

Dodatkowym sprzętem ułatwiającym diagnostykę  drzew 

będą 2 sondy arborystyczne,  2 młotki  diagnostyczne oraz 

2 dalmierze optyczne do pomiaru wysokości . Projekt 

obejmuje też przeszkolenie grupy  10 urzędników 

zajmujących się zielenią w Wydziale Kształtowania 

Środowiska oraz w ZZM w celu prawidłowego i 

efektywnego wykorzystywania sprzętu w praktyce. W 

założeniu tomograf oraz pozostałe oprzyrządowanie mają 

być używane w celu lepszej ochrony drzew w Łodzi przed 

pochopnymi decyzjami o wycince.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 70 000,00 zł Zakup sprzętu wraz ze szkoleniem z obsługi sprzętu pozwoli wykonywać 

dokładne inwentaryzacje zieleni oraz ocenić stan zdrowotny drzew.

21 G021CH PARK PRZY 

JUTRZENKI - ETAP 

II - PARK DLA 

WSZYSTKICH: 

STREFA DLA 

SENIORÓW, TOR 

DLA ROLKARZY, 

ŁĄKA KWIETNIA, 

TOR PRZESZKÓD 

DLA PSÓW.

STREFA SENIORA: W południowo wschodniej części parku - 

od strony ul. Jutrzenki powstałaby część przeznaczona dla 

seniorów (w trójkącie wyznaczonym alejkami - od ul. 

Jutrzenki). 2 dodatkowe alejki po łukach doposażone 

zostałyby w ławki, stoliki i kosze. 2 stoliki to stoliki 

betonowe - piknikowe/do gry w szachy. Teren 

wypełniłyby klomby, kwiaty, krzewy i drzewka. 

Pozostawiona zostałaby część terenu na ogród społeczny, 

który poprowadzą później seniorzy nieposiadający działek. 

Na tej części 1 zestaw stojaków rowerowych.

TOR DLA ROLKARZY: Celem jest budowa toru do jazdy na 

rolkach i wrotkach w formie "ósemki' lub pętli o długości 

120 metrów i szerokości 2,5 metra. Tor taki powstałby w 

zachodniej części parku - od strony ul. Jana Bożego. Jako 

doposażenie planowane są 4 ławki i 4 kosze na śmieci. 

Tutaj drugi zestaw stojaków rowerowych.

PSI PARK: Kolejna część zadania to wygrodzony tor 

przeszkód dla psów, który ma się znaleźć po lewej stronie 

górki - od ul. Jutrzenki. Tor z 6 przeszkód zostałby 

ogrodzony zgodnie z przepisami i doposażony w ławki i 

kosze na psie odchody.

ŁĄKA KWIETNA: Celem jest wypełnienie trójkąta od strony 

ulicy Kongresowej (wzdłuż chodnika łączącego ul. 

Jutrzenki z ul. Jana Bożego) łąką kwietną, roślinami 

miododajnymi. Infrastruktura tej części parku zostałaby 

uzupełniona 4 ławkami, 2 koszami na śmieci.

Aby urozmaicić wygląd całego terenu planujemy też 

zasadzenie 20 drzew o różnych gatunkach i docelowej 

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 400 000,00 zł Realizacja zadania urozmaici przestrzeń osiedlową.



22 B156JM Spotkaj sąsiada 

na nowym 

terenie zieleni - 

osiedle Rogi

Działajmy w naszej najbliższej okolicy! Zmieńmy 

zachwaszczony i rozjeżdżony przez samochody teren w 

miejsce spotkań przyjazne mieszkańcom. W cieniu 

pachnącej lipy, wśród łąki kwietnej będzie można spotkać 

sąsiada, rozegrać partyjkę szachów czy chińczyka. Dzieci z 

Osiedla do Mieszkania między Klimatyczną a 

Wypoczynkową tęsknią za wspólnymi aktywnościami, 

budują samodzielnie szałasy z trawy na pobliskim polu. 

Pomóżmy im poznać się nawzajem i spotkać się na żywo, 

nie przez telefon! Dzięki szachownicy miejsce może łączyć 

pokolenia. Nowe nasadzenia bylin i traw oraz pachnąca 

lipa pomoże w zachowaniu lokalnego mikroklimatu, 

rośliny miododajne będą wspierać owady zapylające i 

cieszyć zmysły. Projekt przewiduje jedynie przejście 

piesze, aby ochronić ten zakątek przed dewastacją ze 

strony jadących samochodów.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA POZYTYWNA 35 000,00 zł Wniosek oceniam pozytywnie. Zadanie jest możliwe do wykonania. Efektem 

będzie zwiększenie bioróżnorodności na wnioskowanym terenie, podniesienie 

walorów estetycznych oraz spełnienie potrzeb mieszkańców w zakresie 

stworzenia terenu zieleni o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych.

23 B051BC Zielone drogi przy 

parku Hipoteczna-

Nasadzenia 

krzewów w pasie 

drogowym.

Zielone drogi przy parku Hipoteczna-Nasadzeniakrzewów 

w pasie drogowym. Różne gatunki lilaków i innych niskich 

krzewów (duże sadzonki). Na trawniku pojawią się 

stokrotki zwyczajne w nieregularnym układzie posadzenia. 

Użyty zostanie żel utrzymujący wilgoć, pieńki zostaną 

zabezpieczone przed podkaszarkami. Sadzonki będą 

podlewane.

Wydział 

Kształtowania 

Środowiska

POZYTYWNA 60 000,00 zł Nasadzenia poprawią wygląd ulicy.

24 W181WW Widzewski Park 

Zabaw

Projekt polega na zainstalowaniu na Widzewskiej Górce 

ok. 10 profesjonalnych urządzeń, które będą służyć jako: 

1. plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, 2. miejsce do 

ćwiczeń dla dorosłych, 3. przestrzeń do aktywności dla 

seniorów. 

Projekt będzie wykorzystywał ukształtowanie terenu górki 

i będzie mógł być rozszerzany etapami w kolejnych latach. 

Jest wzorowany na instalacjach w Parku Zdrowie.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 700 000,00 zł Przedmiotowa inwestycja została zaopiniowana negatywnie przez Wydział 

Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu, gdyż na terenie 

Parku Górka Widzewska istnieją już wydzielone miejsca przeznaczone na 2 place 

zabaw (mniejszy i większy) oraz siłownię zewnętrzną. Wnioskodawca nie 

zaakceptował opinii wydanej przez Wydział Kształtowania Środowiska, jak 

również proponowanych zmian mających na celu doposażenie placów zabaw 

oraz siłowni zewnętrznej.

25 W178SW Plac zabaw dla 

dorosłych w 

Parku im. 3 Maja

Umieszczenie w Parku im. 3 Maja w okolicach fontanny 

strefy z placem zabaw dla dorosłych w formie urządzeń 

zabawowych jak dla dzieci, lecz w formie XXL.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 500 000,00 zł Po dokonaniu analizy wniosku, Wydział Kształtowania Środowiska zadanie 

opiniuje negatywnie. Wyjaśnienia: planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w 

zabytkowy charakter parku. Ponadto park znajduje się w planach organizacji 

EXPO 2029, a realizacja zadania może kolidować z planowanymi działaniami w 

tym zakresie. Priorytetem jest aby zachować jak najwięcej przestrzeni zielonej 

zawierającej oryginalną kompozycję parkową.   Łódzki Wojewódzki Konserwator 

Zabytków zaopiniował negatywnie możliwość realizacji planowanego zadania.



26 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 5 000,00 zł Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) nie 

uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

27 W133SW Wybieg dla psów 

w Parku Źródliska

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 130 000,00 zł Zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Łódzkiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tut. Zarząd opiniuje zadanie 

negatywnie.  Planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w zabytkowy charakter 

parku ponadto priorytetem jest aby zachować jak najwięcej przestrzeni zielonej 

zawierającej oryginalną kompozycję parkową.

28 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 130 000,00 zł Po dokonaniu analizy wniosku, Wydział Kształtowania Środowiska zadanie 

opiniuje negatywnie. Wyjaśnienia: planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w 

zabytkowy charakter parku.  Ponadto park znajduje się w planach organizacji 

EXPO 2029, a realizacja zadania może kolidować z planowanymi działaniami w 

tym zakresie.Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował negatywnie 

możliwość realizacji planowanego zadania.

29 W128SW MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Źródliska I

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 15 000,00 zł Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tut. Zarząd 

opiniuje zadanie negatywnie.  Planowane przedsięwzięcie nie wpisuje się w 

zabytkowy charakter parku, a wszystkie elementy małej architektury na terenie 

zabytkowego parku Źródliska powinny być jednolite stylistycznie i zachować 

formę właściwą dla okresu powstania obiektu. Wprowadzanie nowych, 

współczesnych funkcji wraz z małą architekturą i elementami zagospodarowania 

terenu, jakich nie było w historycznym układzie funkcjonalno-przestrzennym 

parku zaburzy odbiór obiektu i zatrze jego cenne dla zachowania wartości 

kulturowe. W związku z powyższym niewskazany jest montaż nowych, 

ahistorycznych elementów małej architektury.

30 W112NR Drzewa na ul. 

Łokietkówny - 

strona wschodnia

Projekt zakłada zakup i nasadzenie drzew (e.g. lip) o 

obwodzie pnia ok 12 - 15 cm w pasie zieleni pomiędzy 

jezdnią a chodnikiem, po wschodniej stronie ulicy 

Łokietkówny, od ulicy Zakładowej do końca. Na 

powyższym odcinku powiano zostać zasadzone ok 40 

drzew.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 50 000,00 zł Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną. Bezpośrednio wzdłuż trawnika 

znajduje się sieć wodociągowa (brak strefy ochronnej - 2 m.).



31 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 87 100,00 zł 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.

32 W085SW Aleja Katarzyny 

Kobro w parku 

przy 

Tymienieckiego - 

ławki 

modernistyczne

Malo kto wie, ale w parku Kilińskiego na rogu ulic 

Tymienieckiego i Kilińskiego znajduje się alejka artystki 

Katarzyny Kobro - zróbmy coś dla jej upamiętnienia!

Niech wzdłuż alejki pojawia się ławki inspirowane 

twórczością Katarzyny Kobro - każda inna, wyłonione na 

podstawie konkursu wśród studentów ASP.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 70 000,00 zł Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, tut. Zarząd 

opiniuje zadanie negatywnie. Ze względu na historyczny charakter założenia, 

otaczającego willę rodziny Grohmanów, montaż ławek różnych stylistycznie jest 

działaniem, które z wysokim prawdopodobieństwem wpłynie negatywnie na 

odbiór substancji zabytkowej.

33 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 27 000,00 zł Zgodnie z opinią Wydziału Dysponowania Mieniem, działka ewidencyjna 

wskazana przez Wnioskodawcę objęta jest wieloletnią umową dzierżawy na 

rzecz Szkoły Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego.

34 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

NEGATYWNA POZYTYWNA 183 500,00 zł Zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska oraz Zarządu Inwestycji 

Miejskich, tut. Zarząd opiniuje zadanie negatywnie. Planowana inwestycja 

koliduje z istniejącą górką saneczkową oraz z realizowaną przez ZIM inwestycją 

w parku Podolskim pn. ,,Wesołe skoki i zjazdy w wesołym Podolskim"..

35 W075ZA Gramy w boule w 

Parku Podolskim - 

budowa boisk do 

boule

Budowa dwóch boisk do boule (petanque) we wschodniej 

części Parku Podolskiego w okolicy placu zabaw dla dzieci. 

Boiska byłyby znakomitą formą spędzania aktywnego 

czasu dla rodzin, dzieci, a także rodziców dzieci bawiących 

się na pobliskim placu zabaw.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 31 000,00 zł Zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska, tut. Zarząd opiniuje 

zadanie negatywnie. Wykonanie boisk wiązałoby się ze zniszczeniem 

powierzchni biologicznie czynnej w postaci trawnika. Priorytetem jest aby 

zachować jak najwięcej zielonej przestrzeni parkowej.



36 W072SW Toaleta publiczna 

w parku im. 3 

Maja

Montaż automatycznej toalety publicznej w parku im. 3 

Maja na wzór toalety w parku Poniatowskiego. Toaleta 

powinna stanąć w bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 760 000,00 zł Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował negatywnie możliwość 

realizacji planowanego zadania z Budżetu obywatelskiego. Zgodnie z nią 

wprowadzenie obiektu o kubaturze niezbędnej dla funkcjonowania w 

zaprojektowanym miejscu skutkowałoby zaburzonym odbiorem obiektu i układu 

przestrzennego oraz zatrze jego cenne dla zachowania wartości kulturowe.

37 W063SW Park nad 

Jasieniem 

również nocą

Park nad Jasieniem jest w obecnej formie parkiem dość 

dzikim - bez utwardzonych alejek i bez oświetlenia 

miejskiego. Nocą przejście przez park jest w zasadzie 

niemożliwe. Jednocześnie w parku zainstalowanych jest 

wiele elementów infrastruktury typu ławki, kosze na 

śmieci czy place zabaw, boiska sportowe, miejskie 

siłownie. Warto rozszerzyć funkcjonalność parku również 

na godziny bez światła słonecznego. Przejście przez park 

stanowi skróty komunikacyjne między innymi pomiędzy 

alejami Śmigłego-Rydza i Piłsudskiego, dlatego zasadne 

jest ustawienie słupów oświetleniowych przy głównych 

alejkach. Obecnie kilka latarń znajduje się na ulicy 

Tymienieckiego rozdzielającej ogrody działowe i park, nie 

wchodząc jednak w jego głąb. Przedmiotem projektu jest 

więc przedłużenie tej linii.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 200 000,00 zł Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, tut. Zarząd opiniuje zadanie 

negatywnie. Ze względu na uwarunkowania techniczne instalacji oświetleniowej 

ul. Tymienieckiego nie ma możliwości zasilania oświetlenia przedmiotowych 

alejek z instalacji ZDiT. Obecnie Zarząd Inwestycji Miejskich projektuje w 

omawianym parku drogi rowerowe wraz z oświetleniem.

38 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 64 500,00 zł 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.).

39 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 60 000,00 zł 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., ).

40 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 195 000,00 zł 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.



41 S080KA Fontanna wraz z 

instalacją 

świetlną w 

pasażu 

Rubinsteina.

(...)Dotychczas w naszym mieście powstał pomnik Artura 

Rubinsteina i mural z jego wizeruneki, a teraz przyszedł 

czas na fontanną. Jednakże, niech to nie będzie zwykła 

fontanna, lecz taka, która oprócz estetyzacji tkanki 

miejskiej oraz wytchnienia w gorące letnie dni, daje 

jeszcze od siebie element kulturowy. 

Składany projekt zakłada utworzenie fontanny z 

pomnikiem w kształcie fortepianu, który dodatkowo 

będzie wyposażony w system nagłośnienia i będzie 

odgrywał weekendowo owoce twórczości Artura 

Rubinsteina.(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 730 000,00 zł Na terenie pasażu Rubinsteina znajduje się już  fontanna. Zgodnie z opinia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lokalizacja nowej dodatkowej fontanny 

w sytuacji gdy istnieje już jedna fontanna wpłynie negatywnie na stan 

zachowania substancji zabytkowej oraz zaburzy układ przestrzenny 

przedmiotowego obszaru.   Nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską 

(układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej).

42 S069KA Bulwar 

Narutowicza - 

piękny, zielony 

szpaler drzew w 

centrum Łodzi

Przywróćmy dawny blask ulicy Narutowicza. Czas na 

Bulwar Narutowicza i maksymalne zazielenienie tej ulicy! 

Planujemy nasadzenie obustronnego szpaleru drzew na 

ulicy Narutowicza na odc. od ul. Kilińskiego do ulicy 

Sienkiewicza oraz jednostronnego szpaleru drzew po 

południowej stronie ulicy na odc. od ul. Sienkiewicza do 

Piotrkowskiej. Nasadzenia krzewów wzdłuż torowiska 

przy ul. Narutowicza na od. od ul. Kilińskiego do ul. 

Sienkiewicza.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 120 000,00 zł Zgodnie z opinią ZDiT w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 

planowane jest wybudowanie nowej ulicy na przedłużeniu ul. Wschodniej, po 

południowej stronie ul. Narutowicza. Dodatkowo działki znajdujące się po 

południowej stronie ul. Narutowicza na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. 

Sienkiewicza są przeznaczone na sprzedaż. Ponadto Łódzki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków nie wyraża zgody na wykonanie nasadzeń po północnej 

stronie ul. Narutowicza na wskazanym odcinku "ze względu na niewielką ilość 

miejsca oraz obecność wielu obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru 

zabytków ujętych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. 

Wprowadzenie roślinności spowoduje zasłonięcie elewacji budynków". 

Dodatkowo z uwagi na gęstą infrastrukturę podziemną tj. sieć kanalizacyjną 

bezpośrednio wzdłuż torowiska w pasie rozdziału oraz gazociąg i ciepłociąg 

ułożone w poprzek torowiska (brak strefy ochronnej, w przypadku gazociągu 3 

m., w przypadku kanalizacji i ciepłociągu 2 m.). Natomiast po południowej 

stronie ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego również 

jest gęsta infrastruktura podziemna tj. sieć energetyczna, telekomunikacyjna 

wzdłuż ulicy oraz gazociąg, ciepłociąg i sieć kanalizacyjna umiejscowione w 

poprzek ul. Narutowicza (brak zachowanej strefy ochronnej dla wszystkich sieci).

43 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 5 000,00 zł Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) nie 

uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.



44 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 5 000,00 zł Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) nie 

uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

45 S051WS Street Workout 

Park Staszica

Coś dla entuzjastów kalisteniki i dla tych, którzy chcą mieć 

blisko miejsce do ćwiczeń.  Planujemy zbudować zestaw 

drążków i poręczy tzw. Workout Park do użytku 

publicznego, aby poprawić sprawność fizyczną i zdrowie 

mieszkańców Łodzi. Projekt skierowany tak naprawdę do 

każdego, inicjowany przez fanów Street Workout.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 196 000,00 zł opinia negatywna. W parku występuje zwarty drzewostan bez możliwości 

wykonania nawierzchni bezpiecznej (korytowanie na 30 cm wiąże się z 

uszkodzeniem korzeni drzew).

Z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej, ze względu na dobrze zachowany 

układ kompozycyjny parku oraz jego nieznaczne rozmiary -ok 3,6 ha niemożliwe 

jest wprowadzenie  na jego teren  urządzeń  takich jak drążki i poręcze, bez 

obniżenia wartości substancji  zabytkowej przestrzennego założenia.

46 S036WS Ławka z 

przewijakiem dla 

dzieci w parku 

im. Matejki

Postawienie ławki z przewijakiem (na wzór ławek w parku 

Poniatowskiego i parku na Zdrowiu) w parku im. Matejki. 

Ławka powinna być postawiona na terenie placu zabaw 

lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Powinna być 

opatrzona neutralnym płciowo piktogramem.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 15 000,00 zł Działania polegające na ustawieniu ławki z przewijakiem  nie posiadają 

uzasadnienia kompozycyjnego i ze względu na swoja odmienna stylistykę będą 

się wyróżniać i mogą zaburzyć odbiór regularnego układu kompozycyjnego 

niewielkiego parku.

47 S034WS Ławka z 

przewijakiem dla 

dzieci w parku 

im. Staszica

Montaż ławki z przewijakiem (na wzór ławek w parku 

Poniatowskiego i na Zdrowiu) na terenie lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw w parku im. 

Staszica. Ławka powinna posiadać neutralny płciowo 

piktogram.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej, ze względu na dobrze zachowany 

układ kompozycyjny parku oraz jego nieznaczne rozmiary- ok 3,6 ha, niemożliwe 

jest wprowadzenie na jego teren ławki z przewijakiem , bez obniżenia wartości 

substancji zabytkowej przestrzennego założenia.



48 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.

(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 59 700,00 zł Z uwagi na istniejącą infrastrukturę tj. wodociąg, kanalizację, sieć teletechniczną, 

ciepłociąg oraz napowietrzną sieć energetyczną (strefa ochronna w przypadku 

wodociągu, kanalizacji, sieci teletechnicznej oraz ciepłociągu 2 m., w przypadku 

gazociągu 3 m.).

49 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 86 500,00 zł 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.

50 S007KA Przyjaźniejszy 

plac Katedralny - 

nowe ławki

Postawienie 10 ławek na placu Katedralnym, szczególnie z 

przodu placu (przy Piotrkowskiej) oraz w innych 

fragmentach placu

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 40 000,00 zł Negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi. Plac Jana 

Pawła II znajduje się  w obszarze wpisanym do rejestru 

zabytków nieruchomych jako układ urbanistyczny ulicy Piotrkowskiej. Montaż 

ławek będzie miał negatywny wpływ na odbiór substancji zabytkowej z powodu 

zaburzenia układu przestrzennego. Obecne rozmieszczenie ławek m.in. wzdłuż 

ul. Św. Stanisława Kostki jest optymalne i stanowi dopełnienie obszaru całego 

założenia. Zadanie niemożliwe do realizacji.

51 S003WS Wschód 

Śródmieścia - 

nowa alejka w 

Parku Staszica

budowa nowej alejki parkowej w miejscu przedeptu z 

Parku Staszica w kierunku ulicy Narutowicza

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA NEGATYWNA 20 000,00 zł opinia negatywna -prowadzenie alejki z nawierzchni utwardzonej do przedeptu 

mija się z celem, szczególnie że przedept wychodzi na ogrodzenie, czyli nie 

powinno go tam być. Znaczna zmiana układu przestrzennego nie jest 

dopuszczalna z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej.

52 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

NEGATYWNA POZYTYWNA 51 000,00 zł Z uwagi na istniejącą infrastrukturę podziemną tj. sieć elektroenergetyczną, 

wodociąg, kanalizację, gazociąg oraz znajdujące się maszty z liniami wysokiego 

napięcia (strefa ochronna w przypadku sieci energetycznej, wodociągu i 

kanalizacji - 2 m., w przypadku gazociągu - 3 m.).



53 P190SP Treningowy park 

przeszkodowy 

Ninja dla dzieci i 

dorosłych w 

Parku im. Ks. J. 

Poniatowskiego

Projekt zakłada montaż w Parku im. Ks. J. Poniatowskiego 

ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego 

treningu Ninja dla dzieci i dorosłych. Konstrukcja pozwoli 

dorosłym mieszkańcom utrzymywać dobrą kondycję i 

zdrowie, a najmłodszym pozwoli na zdrowy rozwój oraz 

krzewienie ducha sportu wśród młodego pokolenia. Dzięki 

tej inwestycji mieszkańcy otrzymają możliwość 

rodzinnego spędzania czasu w sposób aktywny, a 

dyscypliny sportu ninja/ocr będą mogły się dalej 

dynamicznie rozwijać.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 171 700,00 zł W parku istnieje szereg możliwości rozwijania dobrej kondycji fizycznej zarówno 

dla dorosłych jak i dzieci. Ogólnie dostępny jest workout park, siłownia 

zewnętrzna, tor rowerowy i plac zabaw m.innymi, ze ścianką wspinaczkową. 

Kolejne takie obiekty będą zakłócały historyczny układ i założenia przestrzenne 

zabytkowego parku. Opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jest zbieżna 

z opinią ZZM.

54 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 40 000,00 zł 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.

55 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 22 000,00 zł 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).

56 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 20 000,00 zł 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.).



57 P024SP Zielone Polesie - 

nowy park na 

rogu ulic: 

Łąkowej i 

Skłodowskiej-

Curie

Polesie mimo marketingowego hasła, że jest Zielone wcale 

takie jeszcze nie jest.

Na rogu ulicy Łąkowej, Skłodowskiej-Curie i Strzelców 

Kaniowskich jest zaniedbany skwer, który mógłby w 

połączeniu z działką obok stać się pięknym parkiem dla 

mieszkańców i pracujących w okolicy.

Zrobimy Polesie Zielonym!

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 95 000,00 zł Wnioskodawca nie wyraził zgody na ograniczenie zakresu wniosku do terenu 

zgodnego z MPZP i do terenu nieobjętego sprzedażą, w związku z powyższym 

zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu negatywnie opiniuje się nasadzenia 

drzew we wskazanej lokalizacji. Istniejący układ drogowy został wybudowany dla 

prowadzenia ruchu kołowego na odc. Skłodowskiej-Curie - Struga (i dalej do ul. 

Legionów w ramach tzw. Trasy Karskiego) w kierunku na północ ulicą 28 Pułku 

Strzelców Kaniowskich a na południe ul. Łąkową. Natomiast przyjęty MPZP 

zakłada prowadzenie ruchu ulicą Łąkową w obu kierunkach i przekształcenie ul. 

28 Pułku Strzelców Kaniowskich w ulicę o ruchu uspokojonym. Wymaga to 

przebudowy istniejącego układu drogowego. Termin ani dokładna geometria 

układu wynikające z takiej przebudowy nie są obecnie znane. Dodatkowo 

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości planuje sprzedaż części działek nr 

15/4 i 16/1 wraz z nieobjętą wnioskiem częścią działki nr 15/3, znajdujących się 

w jednostce planistycznej 11.1 MW.

58 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 100 000,00 zł 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.).

59 L277 Kaczy Catering na 

Zdrowiu

Projekt zakłada zakup i montaż automatu z karmą dla 

kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. 

Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, 

wydający ustaloną liczbę porcji, co pozwoli na racjonalne 

dysponowanie karmą.

Dodatkowo montaż tablicy edukacyjnej, informującej 

czym można dokarmiać ptactwo, a jakiego pokarmu 

należy unikać.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 4 000,00 zł Dokarmianie kaczek i ptaków wodnych według opinii ornitologów jest zasadne 

tylko w miesiącach zimowych. dokarmianie kaczek powoduje namnażanie 

populacji szczurów w parku i zatracanie naturalnego instynktu zdobywania 

pożywienia przez ptaki, Firmy utrzymujące zieleń w parkach maja obowiązek 

dokarmiania ptactwa wodnego w czasie największych mrozów dlatego 

dodatkowe dokarmianie mija się z celem w aspekcie gospodarności. Poza tym 

kaczkomaty wymagają dodatkowej obsługi, serwisu baterii - ładowania co 2 

tygodnie, dosypywania karmy i przydają się tylko zimą.



60 L117 Automatyczna 

toaleta publiczna - 

pasaż 

Rubinsteina

Projekt przewiduje zakup oraz montaż automatycznej 

toalety publicznej w pasażu Rubinsteina. Aktualnie na 

ulicy Piotrkowskiej dostępne są toalety tylko w lokalach 

gastronomicznych. Jednak większość mieszkańców czy 

turystów nawet nie wie, że mogą z nich skorzystać (bez 

konieczności bycia klientem lokalu). Oznaczenia tego typu 

toalet nie są dostatecznie widoczne i giną w przestrzeni 

publicznej. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest 

zakup i instalacja w ogólnodostępnym miejscu 

automatycznej toalety publicznej.

Większość dostępnych na rynku modeli toalet 

automatycznych jest skonstruowana w ten sposób, że 

wymagają niewiele obsługi i nie generują wysokich 

kosztów, są trwałe i wandaloodporne. Są także 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 750 000,00 zł Negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi zgodnie, z 

którą lokalizacja toalety związana byłaby z zaburzeniem odbioru otwartej 

przestrzeni przedmiotowego terenu, wpłynie negatywnie na stan zachowania 

substancji zabytkowej.Rozmieszczenie infrastruktury technicznej niezbędnej do 

obsługi obiektu ogranicza możliwość umieszczenia jej w dowolnym miejscu.

61 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. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 375 000,00 zł Zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska tut. Zarząd opiniuje zadanie 

negatywnie. Zaplanowane zadanie koliduje ze znajdującymi się na terenie parku 

drzewami. Priorytetem jest aby zachować jak najwięcej przestrzeni terenów 

zieleni. Zmiana lokalizacji zadania celem odsunięcia się od drzew i tak wiąże się z 

koniecznością założenia podłoża amortyzującego, co wpłynie na zmniejszenie 

powierzchni biologicznie czynnej, a także może skutkować uszkodzeniem korzeni 

drzew, jeżeli jakieś znajdą się w pobliżu.



62 L032 TĘŻNIA 

ŁAGIEWNIKI.

Przedmiotem projektu jest zbudowanie tężni solankowej  

w rejonie, z którego korzysta wielu łodzian jako miejsca 

spacerów i rekreacji - w Łagiewnikach. Sąsiedztwo 

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc jest dodatkowym 

argumentem za budową w tym miejscu tężni solankowej. 

Z tężni będą mogli korzystać łodzianie z uwagi na bliskość 

pętli autobusów 51 oraz mieszkańcy Osiedla Łagiewniki a 

także pacjenci szpitala. Mikroklimat powstały wokół tężni 

wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń 

górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmy 

płuc, nadciśnienia tętniczego, alergii, nerwicy 

wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. 

Podczas pobytu w tężni mamy okazję przebywać w 

podobnym mikroklimacie, co w uzdrowiskach 

nadmorskich. W ciągu 1 godziny wdychania aerozolu 

solankowego przyswajamy taką ilość jodu, jak podczas 3 

dni plażowania.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 430 000,00 zł Brak możliwości zlokalizowania tężni na wskazanym terenie. Lider zaproponował 

inne nieruchomości, na których zgodnie z obowiązującym MPZP również nie 

można jej zlokalizować. Prowadzono konsultacje z liderem. Zasięgnięto opinii 

Wydziału Urbanistyki i Architektury, która jasno wskazała brak możliwości 

lokalizacji tężni.

63 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 50 000,00 zł 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.

64 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 5 000,00 zł Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) nie 

uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.



65 G081CH DBAJMY O ALEJE 

STARYCH DRZEW - 

pielęgnacja i 

uzupełnienie 

brakujących 

drzew w alei 

klonów wzdłuż 

ulicy Łazowskiego 

na Chojnach.

(...) 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 32 500,00 zł 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.

66 G078CD Modernizacja i 

doposażenie 

placu zabaw w 

parku miejskim 

przy ul. Leczniczej

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przez:

1. wymianę piaskownicy na murowaną z siedziskiem na 

wysokości min 30-40 cm. 

2. wymianę zjeżdżalni na kompleksową z różnymi 

atrakcjami (zjeżdżalnia, most, tunel, mini ścianka 

wspinaczkowa itp)

3. Zakup huśtawki z siedziskami wiszącymi

4. Zakup karuzeli tarczowej z siedziskami napędzanej 

ręcznie.

5. Zakup innych drobniejszych atrakcji

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 300 000,00 zł Doposażenie placu zabaw w Parku przy ul. Leczniczej jest realizowane w tym 

roku i według opinii Wydziału Kształtowania Środowiska nie może być 

powtórzone w przyszłym roku.

67 G072PK Wymiana płytek 

chodnikowych na 

placu zabaw w 

Skwerze 

Dubaniewicza

Wymiana chodnika na placu zabaw wokół fontanny, placu 

zabaw i piaskownicy. Bardzo duże nierówności wystepują 

obecnie, wysokie ryzyko przewrócenia się dziecka jak i 

osoby starszej dorosłej. Od ok. 1964 roku płytki nie były 

wymieniane a jest to obszar zieleni miejskiej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 340 000,00 zł Zadanie nie spełnia wymagań jakie powinny spełnić projekty Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uregulować 

własność działki.

68 G071GO Street Workout 

Park Biała 

Fabryka

Coś dla entuzjastów kalisteniki i dla tych, którzy chcą mieć 

blisko miejsce do ćwiczeń.  Planujemy zbudować zestaw 

drążków i poręczy tzw. Workout Park do użytku 

publicznego, aby poprawić sprawność fizyczną i zdrowie 

mieszkańców Łodzi. Projekt skierowany tak naprawdę do 

każdego, inicjowany przez fanów Street Workout.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 400 000,00 zł Zadanie opiniuje się negatywnie w oparciu o opinię Wydziału Kształtowania 

Środowiska UMŁ, a także uwagi przedstawione przez Łódzkiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, tj.: zadrzewienie obiektu sprawia, że inwestycja 

mogłaby skutkować uszkodzeniem systemów korzeniowych starodrzewia, 

ponadto wprowadzenie licznych obiektów małej architektury zwiększyłoby 

antropopresję, co wpłynęłoby negatywnie na stan zachowania substancji 

zabytkowej. Ponadto wprowadzenie nowych, współczesnych funkcji wraz z małą 

architekturą i elementami zagospodarowania terenu, jakich nie było w 

historycznym układzie funkcjonalno-przestrzennym parku, zaburzyłoby odbiór 

obiektu i zatarło jego cenne dla zachowania wartości kulturowe.



69 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 22 500,00 zł 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.

70 B167BC ODTWORZENIE 

AKACJOWEJ ALEI 

NA 

KOCHANOWSKIE

GO 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 15 600,00 zł 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.

71 B148BD Zielone Stare 

Miasto - nowe 

drzewa przy 

Placu Kościelnym 

i ul. Wojska 

Polskiego

Projekt przewiduje zasadzenie 13 dużych drzew - 

gatunków rodzimych, odmian rozłożystych, 

niekolumnowych w sąsiedztwie placu kościelnego, przy ul. 

Wojska Polskiego i Placu Kościelnym  - jak na załączonym 

schemacie.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 91 000,00 zł Projekt negatywnie zaopiniowany przez Zarząd Dróg i Transportu, z uwagi na 

gęstą infrastrukturę podziemną oraz nie spełnia wymogów rozporządzenia 

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

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.

72 B147JM Kaczy Catering w 

Parku 

Julianowskim

Projekt zakłada zakup i montaż automatu z karmą dla 

kaczek. Automat zawierałby odpowiedni pokarm. 

Automat zostałby wyposażony w odpowiedni mechanizm, 

wydający ustaloną liczbę porcji, co pozwoli na racjonalne 

dysponowanie karmą.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 4 000,00 zł Zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, który zabrania 

umieszczania  oderwanych kompozycyjnie i historycznie elementów małej 

infrastruktury parkowej Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje negatywnie ten projekt. 

Zgodnie też z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa proponowane 

rozwiązanie nie ma uzasadnienia przyrodniczego, przynosząc negatywne skutki 

dla gatunku. Najwłaściwszą pomocą ptakom wodnym jest stworzenie warunków 

ułatwiających lęgi i naturalną migrację. Postawienie automatu z karmą dla 

kaczek nie wpłynie na uświadomienie mieszkańcom czym należy dokarmiać 

ptactwo wodne. Nie będzie to działanie edukacyjne.

73 B146TW BUDOWA TĘŻNI - 

TEOFILÓW, PARK 

ŻEROMSKIEGO

Tężnie, które będą zbudowane w parku im. St. 

Żeromskiego, usytuowanym u zbiegu ulic ul. Rojnej i 

Kaczeńcowej. Służyć będą mieszkańcom osiedla a także 

mieszkańcom całej Łodzi. Bliższy opis techniczny wykona 

ekipa budowlana zorganizowana przez pracowników 

Urzędu Miasta Łodzi. Taki projekt złożyłem w 2019 roku, 

lecz rodzice przegłosowali dotację do szkół. Projekt na lata 

2021/2022 rok.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 700 000,00 zł Projekt, zgodnie z opinią WKŚ, oceniono negatywnie ponieważ lokalizacja tężni 

na terenie Parku Żeromskiego nie pozwala na realizację tego zadania. Zdaniem  

Wydziału Kształtowania Środowiska aerozol solny z planowanej tężni wpływałby 

negatywnie na drzewa (szczególnie iglaste) w bliskim sąsiedztwie inwestycji, a w  

parku Żeromskiego rośnie gęsty drzewostan. Ze względu na gęste zadrzewienie 

parku istnieje obawa, że przy budowie inwestycji  prace wykonywane  w bardzo 

bliskim sąsiedztwie drzew  mogłyby wpłynąć na uszkodzenie ich systemu 

korzeniowego. Ponadto zdaniem  Departamentu Ekologii i Klimatu inwestycja 

generuje  wysokie koszty utrzymania, a Departament patrzy nieprzychylnie na 

realizacje tego typu inwestycji.



74 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 5 000,00 zł Po wielokrotnych próbach kontaktu z Wnioskodawcą (mail, telefon) nie 

uzyskano informacji o dokładnej lokalizacji zadania.

75 B124BC Mini tężnie - 

Bałuty Centrum

Mini tężnie w parku przy ul. Hipotecznej Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 600 000,00 zł Brak możliwości wykonania zadania z uwagi na stan prawny działki 207/5 w 

obrębie B-29 - działka jest własnością osób prywatnych.

76 B122BC Światło dla 

Zieleni - park przy 

ul. Hipotecznej

Stworzenie systemu oświetlenia w parku przy ulicy 

Hipotecznej. Oświetlenie zwiększy poziom 

bezpieczeństwa. Część lamp które będą wystawione na 

działania promieni słonecznych będzie posiadać panele 

słoneczne. Ekologicznie i bezpiecznie na Bałutach.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 144 000,00 zł Brak możliwości wykonania zadania z uwagi na stan prawny działki 207/5 w 

obrębie B-29 - działka jest własnością osób prywatnych. Ponadto teren działki 

jest gęsto zadrzewiony i nie zapewniłby ładowania baterii i prawidłowego 

działania oświetlenia bez konieczności ingerencji w drzewostan - wycinki drzew.

77 B120BD MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Ocalałych

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 16 000,00 zł Przewijak znajduje się w Budynku Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, który 

ma siedzibę w Parku Ocalałych. Montaż zadaszonej ławki, przystosowanej do 

karmienia i przewijania niemowląt nie wpisuje się w przestrzeń Parku Ocalałych.

78 B105BD MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Śledzia

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA 15 000,00 zł Z uwagi na planowaną w najbliższym czasie rewitalizację Parku Staromiejskiego 

projekt technicznie nie jest możliwy do wykonania do momentu zakończenia 

procesu rewitalizacji parku.



79 B091JM Street Workout 

Park Julianowski

Coś dla entuzjastów kalisteniki i dla tych, którzy chcą mieć 

blisko miejsce do ćwiczeń.  Planujemy zbudować zestaw 

drążków i poręczy tzw. Workout Park do użytku 

publicznego, aby poprawić sprawność fizyczną i zdrowie 

mieszkańców Łodzi. Projekt skierowany tak naprawdę do 

każdego, inicjowany przez fanów Street Workout.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

NEGATYWNA POZYTYWNA 114 000,00 zł Z uwagi  negatywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lokalizacja 

obiektów do ćwiczeń w Parku im. A. Mickiewicza powinna zostać utrzymana w 

ramach wyznaczonych stref sportowych . Ponadto park przygotowywany jest do 

rewitalizacji i takie urządzenia mogłyby powstać jedynie na podstawie dużego 

kompleksowego projektu aby nie wprowadzać chaosu kompozycyjnego i 

odrębnej od całości stylistyki. Leśny charakter wskazywanej działki nie sprzyja 

też powstaniu tam takiej infrastruktury bez szkodliwego wpływu na bezcenny 

drzewostan.

80 W195SW KWITNĄCA 

POLANA W 

PARKU 

WIDZEWSKIM

Posadzenie cebul kwiatowych pozwoli na stworzenie 

kwitnącej polany w Parku Widzewskim

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Posadzenie cebul kwiatowych podniesie atrakcyjność parku.

81 W187ST Kino plenerowe 

w Parku im. 

Zaruskiego

W celu zachęcenia do integracji lokalnej społeczności i 

wzbogacenia oferty kulturalnej naszej okolicy chcemy 

zaproponować serię 8-10 pokazów filmowych (każdy 

pokaz inna tematyka) w formie kina plenerowego w parku 

im. Zaruskiego w malowniczo położonym obniżeniu 

terenu koło stadionu. Na koszt seansu składa się 

niezbędny sprzęt z nagłośnieniem, leżaki (około 100-200 

sztuk), obsługa techniczna. Możliwe poszerzenie oferty o 

stoiska z popcornem, parasolami i soft drinkami.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 48 000,00 zł Wieczorne seanse kina plenerowego z roku na rok stają się coraz bardziej 

popularne, integrują społeczność lokalną, są bezpłatną i ogólnodostępną formą 

rozrywki dla całych rodzin.

Kino plenerowe w Parku im. Zaruskiego przyczyni się do zwiększenia 

atrakcyjności tego miejsca oraz wzbogaci ofertę kulturalną miasta.

82 W176ST Czysty Park 

Zaruskiego

Projekt przewiduje zakup 10 koszy wraz z workami na psie 

odchody, aby park był czysty i estetyczny.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 14 000,00 zł Kosze na psie odchody  to specjalny rodzaj koszy parkowych, przystosowane są 

do potrzeb właścicieli psów, którzy korzystają z terenów miejskich objętych 

nakazem sprzątania po zwierzętach.

83 W158WW Kino plenerowe 

na Widzewskiej 

Górce

Kino plenerowe na Widzewskiej Górce sprawi, że młodsi i 

starsi mieszkańcy osiedla będą mieli ciekawą alternatywę 

spędzenia wolnego czasu na Widzewie Wschodzie. 

Dotychczas

takie inicjatywy były realizowane w innych częściach 

miasta. Organizacja pokazów filmowych w plenerze w 

okresie letnim (czerwiec – sierpień), nie tylko będzie 

uatrakcyjnieniem terenów zielonych na osiedlu, ale 

również da możliwość spotkań osobom, które ze względu 

na Covid-19 wciąż mają obawy, aby spotykać się w 

większym gronie w

zamkniętych pomieszczeniach.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 70 000,00 zł Wieczorne seanse kina plenerowego z roku na rok stają się coraz bardziej 

popularne, integrują społeczność lokalną, są bezpłatną i ogólnodostępną formą 

rozrywki dla całych rodzin.

Kino plenerowe na Widzewskiej Górce przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 

tego miejsca oraz wzbogaci ofertę kulturalną miasta.



84 W147SW Plac zabaw w 

Parku na 

Jasieniem - nowy 

sprzęt do zabawy 

i rekreacji dla 

dzieci

Park nad Jasieniem jest pięknym miejscem, odskocznią od 

zgiełku miasta dla małych i dużych. Niestety plac zabaw i 

sprzęt do rekreacji dla dzieci jest już bardzo zniszczony, 

zarówno ten dla maluchów jak i dla starszych dzieci. 

Zasługują one na nowe piaskownice, huśtawki, karuzele 

itd. Sama przestrzeń jest fajnie zorganizowana, zwłaszcza 

spora przestrzeń między obiektami jest fajna, ilość 

sprzętów wydają się wystarczająca, natomiast ich obecny 

stan wymaga wymiany na nowy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 35 000,00 zł Przebudowa istniejącego placu zabaw podniesie bezpieczeństwo oraz 

atrakcyjność parku licznie odwiedzanego przez mieszkańców

85 W146OJ Dosadzenie 

drzew i krzewów 

w Parku na 

Janowie

Dosadzenie (zagęszczenie) drzew i krzewów oraz zasianie 

trawy.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 30 000,00 zł Dosadzenie nasadzeń w Parku na Janowie pozwoli uzupełnić brakujące gatunki 

drzew i krzewów oraz podniesie atrakcyjność parku.

86 W138ZA Zostań 

prawdziwym 

Ninja!!! Treningi 

motoryczne OCR- 

Zarzew

Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i 

poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 

treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu 

motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy 

przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do 

treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby 

zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest 

to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w 

naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego 

układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób 

chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez 

zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego 

rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają 

mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na 

obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania 

wszelakich wad postawy.  (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 28 000,00 zł Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności łódzkich parków i 

poszerza ofertę bezpłatnych i ogólnodostępnych ajęć sportowych w naszym 

mieście.

87 W137SW Piknik osiedlowy 

Starego Widzewa

Piknik osiedlowy na Starym Widzewie ma służyć integracji 

mieszkańców po ustaniu pandemii. Wyciągnijmy 

mieszkańców Starego Widzewa na świeże powietrze, 

niech poznają swoich sąsiadów i własne osiedle.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 76 000,00 zł realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności łódzkich terenów 

zieleni i poszerzy ofertę ogólnodostępnych wydarzeń dla mieszkańców miasta

88 W134ZA #GrillujeMY w 

Parku Podolskim

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnego stanowiska do 

grillowania w Parku Podolskim.

Stanowisko składałoby się z: paleniska do grillowania z 

kratką oraz koszy na śmieci.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 20 000,00 zł Realizacja miejsca do grillowania w Parku Podolskim podniesie atrakcyjność 

parku i zachęci mieszkańców do wypoczynku na świeżym powietrzu



89 W132SW Wybieg dla psów 

w Parku Nad 

Jasieniem

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

POZYTYWNA POZYTYWNA 130 000,00 zł Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje zadanie pozytywnie. Psi plac zabaw na terenie 

Parku Nad Jasieneim podniesie jego atrakcyjność wśród mieszkańców licznie 

odwiedzających teren parku

90 W121SW MAMY 

Przestrzeń w 

Parku nad 

Jasieniem

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15 000,00 zł Montaż przedmiotowej ławki poprawi komfort odwiedzających park matek z 

małymi dziećmi.

91 W120ZA MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Podolskim

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Montaż przedmiotowej ławki poprawi komfort odwiedzających park matek z 

małymi dziećmi.

92 W119ST MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Baden - 

Powella

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15 000,00 zł Montaż przedmiotowej ławki poprawi komfort odwiedzających park matek z 

małymi dziećmi

93 W113OJ Drzewa na ul. 

Łokietkówny - 

strona zachodnia

Projekt zakłada zakup i nasadzenie drzew (e.g. lip) o 

obwodzie pnia ok 12 - 15 cm w pasie zieleni pomiędzy 

jezdnią a chodnikiem, po zachodniej stronie ulicy 

Łokietkówny, od ulicy Zakładowej do końca. Na 

powyższym odcinku powinno zostać zasadzone ok 35 

drzew.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 53 000,00 zł Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



94 W097SW Braciom 

mniejszym - 

Mieszkańcy 

Szpitalnej. Budki 

lęgowe dla 

jerzyków, 

karmniki, hotele 

dla owadów.

Montaż budek lęgowych, karmników na nowych  

nasadzeniach drzew i krzewów ma na celu zwiększenie 

populacji jerzyków i innych gatunków ptaków oraz 

owadów a przede wszystkim wpłynie na poprawę  jakości 

życia Mieszkańców ( brak uciążliwych muszek, komarów, 

śpiew ptaków, miód na stole etc).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 8 900,00 zł Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność biologiczną, a także 

będzie stanowiło walory edukacyjne

95 W095SW Kwiaty polskie, 

czyli kwietna łąka 

na Szpitalnej.

Łąka kwietna jest jednym z elementów działań 

proekologicznych skierowanych do Mieszkańców osiedla. 

Kwiaty wysiane na łące pomagają w walce ze smogiem, 

magazynują wodę. Łąka kwietna wygląda pięknie i pięknie 

pachnie zapewniając tym samym pszczołom (nie tylko) 

pyłki i nektar.

Jest łatwiejsza w utrzymaniu a przede wszystkim 

przyczynia się do ocalenia wielu  gatunków zwierząt i 

roślin.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 12 000,00 zł Wykonanie łąki kwietnej pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej 

okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

96 W093WW Letnie koncerty 

przy Widzewskiej 

Górce

Cykl letnich koncertów plenerowych w Parku Widzewska 

Górka ma na celu poprawienie i urozmaicenie oferty 

wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców osiedla Widzew. 

W ramach projektu zostaną zaproszeni artyści (lokalni 

bądź szerzej znani np. songwriterzy) reprezentujący różne 

style i gatunki muzyczne.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 60 000,00 zł Cykl letnich koncertów plenerowych urozmaici ofertę wydarzeń kulturalnych dla 

mieszkańców osiedla Widzew oraz zwiększy atrakcyjność Parku Widzewska 

Górka.

97 W090ZA Instalacja 

automatycznej 

toalety miejskiej 

we wschodniej 

części Parku 

Podolskiego

Park Podolski we wschodniej części nie posiada żadnej 

toalety publicznej, co stanowi znaczne utrudnienie dla 

odwiedzających Park. Projekt zakłada dostawę, montaż i 

uruchomienie automatycznej toalety miejskiej (ATM). 

Toaleta będzie jednostanowiskowa, dopasowana do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy ATM będzie 

zamontowana dodatkowa umywalka zewnętrzna, 

pozwalająca na umycie rąk po skorzystaniu np. z 

PumpTracku, placów zabaw czy w przyszłości parku 

linowego. 

W opisywanej lokalizacji znajdują się na uzbrojeniu terenu 

wodociąg i podziemna komora kanalizacyjna. Należy 

wykonać też przyłącza wodne i kanalizacyjne, jak też 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Obiekt 

znalazłby się pomiędzy murowanym i oponowym placem 

zabaw, w zasięgu niedawno zamontowanego monitoringu 

miejskiego.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 590 000,00 zł Realizacja projektu na terenie Parku Podolskiego wpłynie pozytywnie na jego 

atrakcyjności wśród licznie odwiedzających go mieszkańców



98 W089ZA Samoobsługowa 

stacja naprawy 

rowerów dla 

Zarzewa - 

wsparcie 

infrastruktury 

PumpTracku w 

Parku Podolskim

Na Osiedlu Zarzew brakuje miejsca, gdzie można 

samodzielnie dokonać drobnych napraw roweru. 

Samoobsługowa stacja napraw, wyposażona w pompkę 

oraz zestaw kluczy pomoże w dokonaniu podstawowych 

napraw we własnym zakresie. 

Lokalizacja przy PumpTracku umożliwi w przypadku 

nieoczekiwanej usterki na torze szybkie przywrócenie 

sprawności roweru. Również ciąg ul. Zapadłej-Park 

Podolski jest bardzo często używany przez jednoślady.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Realizacja projektu na terenie PumpTrack'u zlokalizowanego na terenie Parku 

Podolskiego, wpłynie pozytywnie na jego atrakcyjności wśród licznie 

odwiedzających go mieszkańców

99 W073SW Doposażenie 

placy zabaw w 

parku im. 3 Maja

Doposażenie placu zabaw o trampoliny, huśtawkę typu 

bocianie gniazdo, wysoką zjeżdżalnię oraz zdrój wody 

pitnej (poidełko).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 305 000,00 zł Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku opiniujemy projekt pozytywnie . 

Doposażony plac zabaw stanie się miejscem bardziej atrakcyjnym dla dzieci a 

huśtawka  bocianie gniazdo  jest urządzeniem z którego mogą korzystać również 

dzieci niepełnosprawne. Montaż zdroju wody zapewni spacerującym po parku 

stały dostęp do bezpiecznej wody do picia.

100 W053ST Wspieramy dziką 

naturę - budki 

lęgowe i hotele 

dla owadów, ul. 

Mazowiecka 24

Zakup budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków i 

hoteli dla owadów.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 10 000,00 zł Po dokonaniu analizy przedmiotowego projektu, Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje 

pozytywnie realizację zadania.

101 W039ST Rabaty aprobaty 

na zieleńcu przy 

ul. Konstytucyjnej

Kolorowa rabata bylinowa usytuowana przy skrzyżowaniu 

ulic Konstytucyjnej i Narutowicza. Rabata w kształcie koła. 

Nasadzenia roślin bylinowych o charakterze 

naturalistycznym, pasującym do krajobrazu zieleńca. 

Nasadzenia roślin cebulowych (żółte żonkile) wzdłuż ul. 

Konstytucyjnej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 36 000,00 zł Realizacja projektu na zieleńcu przy ul. Konstytucyjnej pozwoli stworzyć ogród 

przyjazny pszczołom oraz urozmaici trawnik kolorowymi kwiatami.

102 W016ZA Wyginam śmiało 

ciało - joga w 

Parku Podolskim

"Joga w Parku Podolskim" to cykl 10 zajęć jogi otwartych, 

bezpłatnych dla mieszkańców osiedla Zarzew. Zajęcia 

będą odbywały się w sezonie letnim - czerwiec - sierpień, 

na świeżym powietrzu, pod chmurką, na terenie Parku. 

Każdy chętny będzie mógł przyłączyć się do zajęć.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 1 500,00 zł Zajęcia jogi w parku cieszą się dużą popularnością wśród łodzian. Park Podolski 

jest doskonałą lokalizacją do przeprowadzenia takich zajęć dla mieszkańców 

osiedla Zarzew. Joga to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, a same 

zajęcia zwiększą atrakcyjność parku.

103 W014OJ Kwitnące 

żywopłoty dla 

Łodzi - sadzimy 

piękne krzewy na 

Odnowiciela i 

Hetmańskiej.

Zasadzenie ok. 240m żywopłotu wzdłuż ul. Odnowiciela 

między Hetmańską a Łokietkówny. Lokalizacja jak na 

załączonym schemacie. Gatunki żywopłotu - tawuła / 

smagliczka / krzewuszka / forsycja / róże. Docelowa 

wysokość około 60-80 cm.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 42 000,00 zł Posadzenie krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

104 W013ST Zazieleniamy 

Łódź - piękny 

szpaler drzew na 

Brzezińskiej

Zasadzenie 53 rozłożystych drzew (lipa/dąb/buk/klon), 

odmian niekolumnowych w pasie rozdzielającym jezdnie 

na Brzezińskiej na odcinku między Śnieżną a "zawrotką" 

przy Orlenie

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 106 000,00 zł Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



105 W005NR Park leśny 

"Ustronie"

Projekt polega na utworzenia niedużego obszaru rekreacji 

miejskiej dla mieszkańców na działkach W37-225/2 oraz 

W37-225/3 o powierzchni około 45 000 m2 - całkowicie 

zalesionych.  Osiedle nr 33 nie ma póki co na swoim 

terenie żadnego użytku chronionego prawnie (parku itp). 

Jednocześnie znajduje się on w centralnej części 

opisanego osiedla- jest miejscem rekreacji wielu 

mieszkańców.

Po środku przyszłego parku biegnie malownicza ścieżka o 

długości 700 m. Projekt zakłada przecinkę lasu w celu 

usunięcia słabych i martwych drzew (które często nie 

pozwalają bezpiecznie poruszać się po lesie), ustawienie 

ławek oraz tablicy informacyjnej. Dodatkowo las sąsiaduje 

z ulicą Stefana Rogowicza- wybitnego łodzianina, 

pracownika Zarządu Zieleni Miejskiej, botanika, twórcy 

m.in Parku na Zdrowiu.  

Nazwa Parku -  Ustronie - ma nawiązywać do wsi, która 

znajdowała się na tych terenach przed wojną. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 88 500,00 zł W ramach zadania zrealizowane będą prace mające na celu poprawę stanu 

sanitarnego drzewostanu oraz  zachowanie jego trwałości. Dodatkowe 

uporządkowanie lasu oraz wystawienie ławek i tablicy informacyjnej spowoduje 

wzrost standardu wypoczynku dla okolicznych mieszkańców.

106 W004NR Zielona Aleja 

Józefiaka

Pomysł rozciąga się na kilka działek i polega na 

nasadzeniu:

-krzewów/wykonaniu łąki kwietnej na Rondzie 

Motocyklistów Łódzkich oraz Rondzie Żołnierzy Wyklętych

- pnączy na ekranach akustycznych maskujących 

bluźnierstwa i pomazane ekrany (efekt wizualny),  oraz 

poprawiający jakość powietrza- UWAGA: wchodzą w grę 

tylko ekrany na działkach: W37- 8/26, W37-95/8 oraz 

W37-10/5, działka W37-95/15 ma mieć prawdopodobnie 

zdemontowany ekran ze względu na budujący się tam 

zakład przemysłowy.

-Łąk kwietnych na działkach W37-95/8 oraz W37-10/5. W 

sąsiedztwie ekranów istnieją tereny na nasadzenia łąki 

kwietnej, nie są to duże powierzchnie, a przewidywane 

łąki nie spowodują ograniczenia widoczności dla 

kierowców pojazdów.

(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 66 000,00 zł Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



107 S086KA Zielony tunel - 

pnącza na 

ścianach w 

pasażu 

Abramowskiego

W miejscu dawnych komórek powstała alejka spacerowa, 

która mimo monitoringu, który zamontowano dzięki 

wnioskowi do budżetu obywatelskiego, od października 

2020 jest zabazgrana i zniszczona zużytym olejem 

silnikowym. Aby uniemożliwić tego typu dewastacje oraz 

zwiększyć powierzchnię biologiczną, która korzystnie 

wpłynie na mikroklimat, proponujemy nasadzić pnącza 

różnych gatunków (bluszcz, rdest Auberta, winobluszcz 

pięcioklapowy, hortensja pnąca, wiciokrzew pomorski) 

aby przywołać atmosferę dzikiego ogrodu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 180 000,00 zł Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu

108 S083KA Kwiaty dla 

Śródmieścia. 

Inwazja cebulic w 

pasażu 

Abramowskiego 

trwa.

Dzięki realizacji wniosku "Inwazja cebulic w pasażu 

Abramowskiego" nasadzono cebulice syberyjskie, żonkile, 

tulipany oraz barwinek. Niestety podczas realizacji 

wniosku "Monitoring w pasażu Abramowskiego" część 

nasadzeń została zniszczona. Należy odnowić nasadzenia i 

uzupełnić je. Ponadto na okrągłym placyku z rajskimi 

jabłoniami dokonać nasadzeń cebulic oraz żonkili. W 

cienistych miejscach należy nasadzić hosty. Należy 

rezygnować z tulipanów, które wymagają wykopywania 

po przekwitnięciu i ponownego nasadzenia jesienią w a to 

miejsce nasadzić żonkile. Hosty z kolei doskonale odnajdą 

się w miejscach zacienionych. Domki dla ptaków i 

nietoperzy pomogą awifaunie odnaleźć bezpieczne 

miejsca do gniazdowania. Domki dla owadów dadzą 

schronienie owadom zapylającym.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 85 000,00 zł Wykonanie nowych nasadzeń podniesie atrakcyjność obiektu

109 S067WS Nowe drzewa i 

odnowienie 

trawników na ul. 

Tamka

Nasadzenia nowych drzew, zieleni i kwiatów na ul. Tamka 

pomiędzy ul. Pomorską a Strażą Pożarną po obu stronach 

ulicy. Zagospodarowanie skwerku na zachodnim 

narożniku ul. Tamka z ul. Pomorską, w tym posadzenie 

drzew, postawienie ławki, 2 stojaków rowerowych i 

punktu naprawy rowerów.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 69 300,00 zł Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



110 S047WS Wschód 

Śródmieścia - 

Park Staszica - 

trampoliny na 

placu zabaw

Zainstalujmy na placu zabaw w Parku Staszica 2 

trampoliny. Nasze dzieci w bezpieczny sposób pobawią się 

i wyskaczą.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 55 000,00 zł Realizacja zadania przyczyni się do uatrakcyjnienia placu zabaw w parku Staszica

111 S026WS Skwer Stillera Projekt zakłada stworzenie skwerów zieleni w stylu 

ogrodów francuskich przy Willi Alberta Stillera (przy ulicy 

POW/Jaracza). Plan ma na celu stworzenie rabat różanych 

w centralnych częściach skwerów, które będą otoczone 

pasami trawy (rabaty różane wkomponowane między 

rosnące tam już drzewa). W dystalnych częściach projekt 

zakłada posadzenie cisów kulistych oraz ogrodzenie 

skwerów stylizowanymi barierkami.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 30 000,00 zł Wykonanie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

112 S021WS Zielone Rondo 

Solidarności

W rejonie Ronda Solidarności obserwuje się zamieranie 

drzew, brakuje krzewów, rośliny cebulowe zostały 

zniszczone w trakcie przebudowy jezdni. Czas to zmienić!

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 50 000,00 zł Nowe nasadzenia pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczynią się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

113 S002WS Wschód 

Śródmieścia - 

naprawa 

zieleńców na 

Wierzbowej

Naprawa najbardziej zniszczonych zieleńców na ulicy 

Wierzbowej. Nasadzenia nowych krzewów wraz 

zabezpieczeniem słupkami.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 37 000,00 zł Posadzenie krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji. A ustawienie 

słupków zabezpieczy posadzoną zieleń przed dewastacją.

114 P203KR Remont dróg 

wewnętrznych 

wchodzących w 

skład zieleńca 

między ul. 

Chodkiewicza a 

Wyspiańskiego 

na Karolewie

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych dróg 

wewnętrznych stanowiących dojazdy do posesji 

mieszkalnych przy ul. Chodkiewicza i Wyspiańskiego. 

Niezbędne jest wykonanie prac remontowych dróg, tj. 

naprawy chodników z wyrównaniem płyt i wymianą 

popękanych elementów, obniżenie studzienki 

kanalizacyjnej, zasypanie tłuczniem ubytków w 

nawierzchni jezdni i niwelacja z ubiciem stabilizującym 

tłuczeń.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 65 000,00 zł Remont dróg i chodników na zieleńcu poprawi estetykę obiektu i funkcjonalność, 

a także codzienną jakość życia okolicznych mieszkańców.

115 P188KR Sadzimy drzewa 

przy 

ul.Kusocińskiego - 

pomiędzy 

ul.Rajdową a 

al.Bandurskiego

Projekt przewiduje posadzenie około 40 sztuk drzew 

liściastych różnych gatunków i krzewów ozdobnych na 

terenie zielonym położonym po południowej stronie ulicy 

Kusocińskiego, pomiędzy ulicą Rajdową a aleją 

Bandurskiego. Więcej drzew to mniej hałasu i 

zanieczyszczeń a więcej tlenu i 

lepszy mikroklimat. 

Lokalizacja nasadzeń wysokich dostosowana do przebiegu  

istniejącej infrastruktury podziemnej.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 63 000,00 zł Posadzenie drzew i krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej 

okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



116 P170ZM Pielęgnacja 

drzew na 

Skwerze przy 

Jęczmiennej

Usuniecie jemioły ze wszystkich drzew znajdujących się na 

w/w skwerze. Dokończenie pielęgnacji zieleni wysokiej 

rozpoczętej w 2019r, usunięcie posuszu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 12 000,00 zł Pielęgnacja drzew na skwerze osiedlowym przy ul. Jęczmiennej i Jarzynowej 

przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych i estetycznych przedmiotowego 

terenu zieleni.

117 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 7 500,00 zł 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.

118 P110LP Zielony Lublinek - 

lipy i 

antysmogowa 

łąka kwietna przy 

osiedlu Nowe 

Polesie

Założenie łąki kwietnej (mieszanka antysmogowa) wzdłuż 

osiedla Nowe Polesie III na obszarze około 1000 m2 przy 

ścieżce prowadzącej obok osiedla. Ścieżka ma zachować 

charakter "leśny", bez konieczności wysypywania 

kruszywem, bez kładzenia kostki czy asfaltu. Posadzenie 

10 drzew (lipy drobnolistne) wzdłuż chodnika. Ustawienie 

4 ławek umożliwiających odpoczynek spacerującym na 

wysokości wjazdu na osiedle, w oddali od bloków.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 45 000,00 zł Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

119 P082MM Osiedle wiosną 

rozkwita w 

ulubionym 

kolorze Katarzyny 

Kobro, Osiedle 

im. J. Montwiłła-

Mireckiego

Ukwiecenie trawników wokół bloku przy ul. Srebrzyńskiej 

75, w którym 11 lat mieszkała Katarzyna Kobro wraz z 

mężem Władysławem Strzemińskim i córką Niką 

niebieskimi cebulicami w ulubionym kolorze artystki. 

Nasadzenia będą pod tablicami pamiątkowymi i na 

trawnikach od strony al. Unii i klatek schodowych. 

Wiosenne, niebieskie kwiaty podniosą walory wizualne 

Osiedla i ożywią pamięć o Katarzynie Kobro.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Nasadzenia pozytywnie wpłyną na poprawę estetyki najbliższej okolicy oraz 

przyczynią się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



120 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.(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 75 000,00 zł Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

121 P076SP Zdrowo i wesoło - 

joga w Parku 

Poniatowskim

Projekt "Joga w Parku Poniatowskim" przewiduje 

organizację ogólnodostępnych zajęć z jogi na świeżym 

powietrzu w Parku Poniatowskim w okresie letnim.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1 500,00 zł Zajęcia jogi w parku od lat cieszą się dużą popularnością wśród łodzian. Park im. 

Poniatowskiego jest doskonałą lokalizacją do przeprowadzenia takich spotkań 

dla mieszkańców Starego Polesia. Joga to promocja zdrowego i aktywnego stylu 

życia, a same zajęcia zwiększą atrakcyjność parku.

122 P049KR Plac zabaw dla 

malutkich - ul. 

Wyspiańskiego - 

społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Powstanie nowa część placu zabaw. Elementy placu 

zabaw będą nawiązywać do bezludnej wyspy. Stworzy to 

powiązanie z obecnymi elementami na skwerze i rozbudzi 

ciekawość u dzieci. Elementy na plac zabaw: trampolina z 

gumowych taśm na sprężynach (jak na placu zabaw na 

Zdrowiu), domek na podwyższeniu, tunel w górce jak na 

Zdrowiu, plenerowa kuchnia dla dzieci. W istniejącej 

piaskownicy umieszczone zostaną elementy do 

odkrywania: kufer, odlewy rybki, pirackie szable itd. (tego 

typu atrakcja jest w Warszawie w parku jurajskim). 

Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie 

wymagają tego przepisy. Zastosować należy nawierzchnię 

piaskową. Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. 

Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 150 000,00 zł Doposażenie placu zabaw w nowoczesne urządzenia zabawowe dla 

najmłodszych dzieci pozwoli na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej zieleńca i 

poprawę jego estetyki.



123 P033ZM Niskie nasadzenia 

na 

niewykorzystywa

nym fragmencie 

skrzyżowania ul. 

Solec z ul. 

Borową.

Głównym założeniem projektu jest "wypełnienie" pustego 

placu wyłożonego kostką na skrzyżowaniu ul. Solec z ul. 

Borową niskopienną roślinnością, krzewami oraz trawą. Ze 

względu na charakter nasadzeń zmiana nie będzie miała 

negatywnego wpływu na bezpieczeństwo drogowe na 

skrzyżowaniu, oraz pogorszeni widoczności. 

Zmiana wpłynie pozytywnie na zwiększenie walorów 

estetycznych okolicy, a także co ważne w przypadku 

ulewnych deszczy poprzez efekt retencji "zabierze" część 

wody, która zwykle kumuluje się na ul. Borowej 

utrudniając bądź uniemożliwiając przejazd ulicą.

Zastąpienie betonu roślinnością pozytywnie wpłynie 

również na wizerunek miasta jako organizatora zielonego 

Expo w 2024 r.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 40 600,00 zł Wprowadzenie nasadzeń pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej 

okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

124 P025LP Rewitalizacja 

Uroczyska 

Lublinek

Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich lat. 

Zakłada utrzymanie porządku i  poprawę bezpieczeństwa 

na terenie Uroczyska Lublinek.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 165 000,00 zł W ramach zadania zrealizowane zostanie bieżące utrzymanie porządku i 

czystości wraz z wykaszaniem terenów zielonych na Uroczysku oraz konserwacja 

elementów zagospodarowania turystycznego.

Zapewnienie monitorowania terenu przez umundurowanych funkcjonariuszy 

Straży Miejskiej w formie stałych patroli konnych w najbardziej narażonych na 

dewastację i zaśmiecanie miejscach, przyczyni się do poprawy stanu 

bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek.

Realizacja zadania w powyższym, uzgodnionym w wnioskodawcą zakresie, 

spowoduje wzrost bezpieczeństwa i standardu wypoczynku oraz zwiększy 

atrakcyjność Uroczyska Lublinek

125 L285 "SZAŁ MOKRYCH 

CIAŁ" - Czyli 

strefa kurtyn 

wodnych w 

Lunaparku na 

Zdrowiu

Projekt obejmuje kolejny etap urządzania terenu po 

dawnym Lunaparku w Parku im. marsz. J. Piłsudskiego na 

Zdrowiu w Łodzi - nowoczesnej strefy rekreacji 

wypoczynku i animacji - w zakresie budowy strefy kurtyn 

wodnych (3 zestawy) w centralnym punkcie 

nowoczesnego placu zabaw, oraz budowy infrastruktury 

towarzyszącej - instalacji, elementów oświetlenia i 

nowych punktów kamerowych monitoringu miejskiego 

wraz z urządzeniem zieleni (nasadzeniami drzew i 

krzewów).

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 550 000,00 zł Realizacja projektu zwiększy ofertę rekreacyjną i podniesie atrakcyjność terenu 

Lunaparku w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.



126 L259 Dofinansowanie 

działalności 

Ośrodka 

Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt działa w Łodzi przy 

ul. Wycieczkowej 103 (w Lesie Łagiewnickim). Zajmuje się 

przede wszystkim leczeniem i rehabilitacją zwierząt dziko 

żyjących, wymagających okresowej pomocy człowieka, w 

celu przywrócenia do środowiska naturalnego. Ponadto 

podejmuje liczne interwencje do zwierząt rannych w 

kolizjach drogowych, zabłąkanych oraz innych zdarzeń 

losowych. Z każdym rokiem wzrasta ilość pacjentów 

Ośrodka. W roku 2020 pod opiekę trafiło blisko  2 300 

zwierząt. W ramach bieżącego zadania planowany jest 

remont i rozbudowa zagrody dla jeleniowatych, mobilnej 

odłowni na dziki w celu poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców Miasta. Ponadto zakup leków i karmy, 

inkubatorów do odchowu osobników młodocianych, 

sprzętu do właściwej diagnostyki i leczenia, kamery 

termowizyjnej do odnajdywania zwierząt pokolizyjnych w 

terenie praz przeprowadzenie szkolenia z zakresu chirurgii 

urazowej.  (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 385 000,00 zł W roku 2020 drastycznie wzrosła liczba kolizji i zdarzeń drogowych z dużymi 

zwierzętami (głównie sarnami i dzikami), ale także ilość interwencji w stosunku 

do osobników młodocianych, wymagających stałej opieki. Prawidłowe 

realizowanie zadań Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt stale wymaga 

utrzymanie odpowiedniej infrastruktury, zakupu specjalistycznego sprzętu 

weterynaryjnego do odłowu, diagnozowania, leczenia oraz odchowu zwierząt, 

zakupu karmy i leków, szkoleń kadry zapewniającej specjalistyczną opiekę 

zwierzętom leczonym i rehabilitowanym w Ośrodku, a także rozszerzenia 

działalności edukacyjnej w sprawach dotyczących właściwego zachowania się 

człowieka wobec zwierząt. Realizacja zadania, w istotny sposób wpłynie na 

poprawę warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt trafiających do Ośrodka, a 

także umożliwi sprawne i skuteczne podejmowanie interwencji w stosunku do 

zwierząt potrzebujących pomocy oraz stwarzających zagrożenie dla 

mieszkańców naszego Miasta.

127 L258 PEŁNE PAŚNIKI, 

dokarmiajmy 

dziko żyjące 

zwierzęta ZIMĄ 

!!!

ZIMA, nawet taka bez obfitych opadów śniegu, to 

najtrudniejszy okres w roku dla zwierząt, których domem 

jest las i pole. Utrudniony dostęp do naturalnej karmy jest 

bodźcem dla zwierząt do podchodzenia pod ludzkie 

domostwa w poszukiwaniu pożywienia. Bądźmy więc 

ludźmi, pomóżmy! Zróbmy to jednak najlepiej w miejscu 

gdzie zwierzęta są "U SIEBIE". Budowa urządzeń typu 

paśnik i posyp do systematycznego wykładania karmy 

oraz dostarczanie jej w ilości gwarantującej należyte 

wsparcie, to prosta metoda aby zadbać o większość 

gatunków zamieszkujących lasy. DODATKOWO !..... takie 

miejsce może być dla CIEBIE i TWOICH BLISKICH świetnym 

punktem gdzie możesz samodzielnie wyłożyć jakieś 

smaczne kąski dla ZWIERZAKÓW!   POMAGAJMY !!!

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 33 000,00 zł Las Łagiewnicki to miejsce bytowania wielu gatunków zwierząt. Spotykamy tu 

zarówno duże ssaki takie jak sarny, dziki, ostatnio daniele jak i mniejsze gatunki 

ptaków. Zimowe dokarmianie ma istotny wpływ na kondycję tych zwierząt, 

szczególnie przy długo zalegającej pokrywie śnieżnej oraz silnych mrozach. Duże 

znaczenie ma także regularne zaopatrywanie lizawek. Przy braku zielonych części 

roślin, zwierzyna chętnie uzupełnia niedobory korzystając z podawanej soli wraz 

z mikroelementami. Systematyczne dokarmianie zwierzyny, szczególnie saren i 

dzików, ogranicza ich migracje w kierunku osiedli mieszkaniowych w 

poszukiwaniu łatwego żeru , liczbę zdarzeń drogowych  oraz daje okazję 

obserwacji i oceny kondycji zdrowotnej poszczególnych osobników.



128 L246 "NA GÓRZE 

DYNIE, NA DOLE 

BATATY - BĘDĄ 

W BOTANIKU 

BEZPŁATNE 

WYSTAWY I 

WARSZTATY" 

(OGRÓD 

BOTANICZNY)

Wyremontowanie od podstaw starych sal: edukacyjnej 

wraz z zakupem wyposażenia oraz wystawowej w 

Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. W odnowionych salach, 

przystosowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych 

zostanie zorganizowany cykl warsztatów ekologicznych 

dla dzieci i młodzieży oraz wystaw przyrodniczych dla 

mieszkańców Łodzi. Warsztaty oraz wystawy będą się 

odbywały bezpłatnie - sale przeznaczone do remontu 

znajdują się w budynku Ogrodu od strony ul. Retkińskiej, 

przed kasą i wejściem do Ogrodu, są one ogólnodostępne.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 201 000,00 zł Proponowany projekt uzyskał pozytywną opinię, ponieważ pozwoli on nie tylko 

na rozszerzenie oferty edukacyjnej Ogrodu, ale także na odnowienie sali 

wystawowej i sali edukacyjnej, w których będą się odbywać organizowane w 

ramach projektu bezpłatne wystawy i zajęcia dydaktyczne.

129 L245 Taras widokowy 

na GÓRCE 

ROGOWSKIEJ

Zaprojektowanie i wybudowanie tarasu widokowego na 

panoramę miasta. Górka Rogowska to świetny punkt 

obserwacyjny miasta od strony północnej. Szczyt wznosi 

się na wysokość 244 mnpm i jest to kilkanaście metrów 

wyżej niż Rudzka Góra. Poprzez rozrost drzew w jej 

sąsiedztwie traci powoli swój podstawowy walor 

widokowy. Aby zachować najokazalsze drzewa 

porastające stoki Górki Rogowskiej i nie stracić możliwości 

podziwiania widoku na Łódź i sąsiadujące miasta jak 

Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Kalonkę, czy wreszcie 

położony po sąsiedzku Las Łagiewnicki, można stworzyć 

taras wyniesiony ponad korony drzew. Taras powinien 

posiadać infrastrukturę towarzyszącą (usprawnienia dla 

osób z ograniczeniami w poruszaniu się, lunety 

stacjonarne). (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1 057 000,00 zł Opinia pozytywna projektu została nadana na podstawie pełnej zgodności 

opiniującego z argumentacją Lidera Projektu. Brak podobnego tarasu czy wieży 

w Łodzi i najbliższej okolicy to dobra oferta dla osób ceniących sobie możliwość 

podziwiania panoramy Łodzi. taras może stać się swego rodzaju wizytówką tych 

terenów.

130 L241 Ekocmentarze - 

stojaki rowerowe 

na łódzkich 

cmentarzach 

komunalnych

Odwiedzający nekropolie będą mogli dotrzeć na łódzkie 

cmentarze komunalne w sposób ekologiczny jednocześnie 

nie stojąc w korkach. Stojaki rowerowe posłużą do 

łatwiejszego zaparkowania roweru i zabezpieczenia go 

przed kradzieżą. Do jednego stojaka typu "u" możemy 

przypiąć dwa rowery.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 22 500,00 zł Należy umożliwić rowerzystom łatwe i bezpieczne "parkowanie" na 

cmentarzach.



131 L240 Ekocmentarze - 

latarnie solarne 

na łódzkich 

cmentarzach 

komunalnych

Lampy solarne świecą bez pracochłonnego podłączenia 

każdej lampy do sieci elektrycznej. Generują w ciągu dnia 

energię słoneczną i przetwarzają ją w prąd. Po zmroku 

naładowany akumulator zasila oprawy do oświetlenia 

drogi. Wytwarzane światło jest ciepłe i nie męczy wzroku. 

Energia słoneczna jest czysta i darmowa.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 810 000,00 zł Latarnie solarne będą źródłem ekologicznego oświetlenia na cmentarzach..

132 L235 Ekocmentarze - 

zbiorniki na wodę 

deszczową na 

łódzkich 

cmentarzach 

komunalnych

Zbiorniki na deszczówkę posłużą do zbierania i 

ponownego wykorzystania wody deszczowej, którą natura 

daje nam za darmo. Wodę deszczową będzie można 

wykorzystać do celów gdzie nie jest wymagana jakość 

wody pitnej np. do podlewania roślin, prac porządkowych 

itp. Oszczędność wody wodociągowej ograniczy koszty 

związane z jej poborem. Zbiorniki mają estetyczny wygląd.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1 400,00 zł Dzięki ustawieniu pojemników będzie możliwe odzyskiwanie części wody 

opadowej do podlewania kwiatów. Może to zmniejszyć pobór wody na 

cmentarzach.

133 L234 Ekocmentarze - 

pojemniki do 

segregacji 

odpadów na 

łódzkich 

cmentarzach 

komunalnych

Kolory pojemników wraz z oznaczeniem rodzaju odpadów 

pozwolą na rozróżnienie selektywne zbieranych frakcji. 

Segregacja odpadów ma ogromny wpływ na środowisko. 

Kolor i opis pojemnika ułatwi segregację jak również nie 

będzie wątpliwości co do tego, gdzie należy wrzucić dany 

odpad. Wiele rzeczy można odzyskać lub ponownie 

przetworzyć.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 171 000,00 zł Pojemniki do segregacji odpadów wpłyną na poprawę jakości pozyskiwanych 

śmieci i ich cenę.

134 L233 Remont 

nawierzchni alei 

głównej na 

łódzkim 

cmentarzu 

komunalnym 

"Zarzew"

Remont nawierzchni głównego ciągu pieszo-jezdnego 

polegać będzie na wymianie podbudowy oraz ułożeniu 

obrzeży i nowej nawierzchni z kostki betonowej. Długość 

alei ok. 370 m, szerokość 5m. Aleja w bardzo złym stanie 

technicznym. Nierówności nawierzchni stanowią 

zagrożenie dla bezpieczeństwa odwiedzających groby 

bliskich. Trudności odczuwają przede wszystkim osoby 

starsze i z ograniczeniami ruchowymi. Aleja główna pełni 

rolę centralnego, najbardziej uczęszczanego ciągu 

komunikacyjnego na tym cmentarzu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 631 000,00 zł Remont nawierzchni przyczyni się do poprawy warunków użytkowania 

cmentarza.



135 L215 Łąki kwietne na 

rondach

PROJEKT MA NA CELU STWORZENIE ŁĄK KWIETNYCH NA 

TERENIE ROND, DZIĘKI CZEMU NUDNY, MIEJSKI TRAWNIK 

ZAMIENI SIĘ W RÓŻNOKOLOROWY KOBIERZEC, CO 

POPRAWI ESTETYKĘ ULIC ORAZ OGRANICZY DZIAŁANIE 

SMOGU W CENTRUM MIASTA.

Łąka jest alternatywą dla nudnych miejskich trawników. 

Stanie się także domem dla setek owadów i roślin. Łąka 

poprawi też estetykę okolicy zachwycając kolorami i 

zapachem.

Łąka kwietna to także ekonomicznie uzasadniona 

alternatywa dla miejskich trawników. Oszczędności 

pojawiają się przy pielęgnacji terenu ograniczając koszenie 

do dwóch lub trzech zabiegów koszenia w sezonie.

(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 489 300,00 zł Wykonanie łąk kwietnych pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej 

okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

136 L175 Remont Muszli 

Koncertowej - 

Amfiteatr w 

parku na Zdrowiu 

- koło Ogrodu 

Zoologicznego.

Remont muszli koncertowej, który umożliwi w sposób 

bezpieczny jej użytkowanie i przywróci jej dawne 

znaczenie przy organizowaniu imprez kulturalno-

rozrywkowych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 910 000,00 zł realizacja projektu znacznie podniesie walory estetyczne parku i przywróci 

świetność amfiteatrowi

137 L168 Doposażenie 

boiska do gry w 

boule w 

Lunaparku na 

Zdrowiu w Parku 

im. marsz. J. 

Piłsudskiego.

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na doposażenie boiska do  gry w boule 

(bulodromu) na terenie Lunaparku w Parku im. Marsz. J. 

Piłsudskiego na Zdrowiu oraz realizację prac budowlanych 

w zakresie:

•	ograniczenia boiska z trzech stron niewysokim 

żywopłotem z krzewów liściastych miękkich (np. 

bukszpan, laurowiśnia, suchodrzew),

•	odseparowania ruchu z alejki poprzez odgrodzenie 

jednego boku boiska za pomocą betonowych słupków 

montowanych w nawierzchni (np. w formie stożków lub 

półkuli, albo słupków połączonych łańcuchami),

•	zabezpieczenia istniejących krawężników poprzez montaż 

nakładek amortyzujących z EPDM,

(...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 70 000,00 zł doposażenie bardzo kożystnie wpłynie na park oraz stworzy dobre miejsce do 

wypoczynku

138 L091 Remont 

amfiteatru w 

Parku 

Poniatowskiego 

w Łodzi

Celem projektu jest remont amfiteatru w Parku 

Poniatowskiego. Obiekt jest w bardzo złym stanie 

technicznym. Po remoncie mógłby być miejscem 

wydarzeń plenerowych, spotkań mieszkańców i  działań o 

charakterze kulturalnym czy sportowym.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 1 933 000,00 zł Przebudowa amfiteatru dała by możliwość organizowania licznych imprez 

kulturalno- rozrywkowych oraz sportowych (ćwiczenia np.zumba). Jednocześnie 

poprawiła by estetykę i bezpieczeństwo parku. Zakończona została by 

rewaloryzacja wschodniej części parku.



139 L078 Remont 

amfiteatru w 

Parku Baden-

Powella w Łodzi.

Celem projektu jest remont amfiteatru w Parku Baden-

Powella. Obiekt może być dla mieszkańców Łodzi 

miejscem realizacji wielu aktywności o charakterze 

kulturalnym, sportowym czy edukacyjnym. W tej chwili 

stan techniczny obiektu w znacznym stopniu ogranicza te 

działania.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 877 000,00 zł Realizacja zadania jest zasadna z uwagi na fakt , iż amfiteatr jest zniszczony i 

wymaga remontu. Wyremontowany amfiteatr przyniesie korzyści dla Parku 

Baden-Powella w którym będą mogły odbywać się imprezy rozrywkowe oraz 

kulturalne.

140 L007 Miejskie 

cmentarze - 1 

krok ku ekologii. 

12 regałów przy 

wejściach na 

cmentarze, 

umożliwiających 

mieszkańcom 

ponowne 

wykorzystanie 

szklanych zniczy.

Celem zadania jest umieszczenie 12 regałów metalowych, 

zamontowanych na stałe, obok wejść na komunalne 

cmentarze: „Doły”, ”Szczecińska” i „Zarzew”. Regały 

stanęłyby wewnątrz cmentarzy, za bramami, przy 

głównych alejach. Oznaczone byłyby odpowiednimi 

tablicami informacyjnymi.,np. „ NIE POTRZEBUJESZ 

NADMIARU SZKLANYCH ZNICZY? ZOSTAW JE TUTAJ. MASZ 

WŁASNY WKŁAD I CHCESZ UŻYĆ PONOWNIE SZKLANY 

ZNICZ? ZABIERZ GO WŁAŚNIE STĄD. OGRANICZAJĄC 

ILOŚĆ  ZAKUPÓW I ŚMIECI DBASZ O PRZYSZŁOŚĆ TWOICH 

DZIECI.” Projekt ma na celu edukację społeczeństwa, 

wspieranie postaw proekologicznych i ograniczenia 

nadmiernej konsumpcji, której efektem jest zalew śmieci 

wokół nas. To pierwszy krok do zmiany sposobu 

użytkowania łódzkich cmentarzy i sposobów 

kultywowania pamięci o zmarłych, które to w naszym 

kraju oparte są niestety na wykorzystywaniu sztucznych 

kwiatów i nadmiernej ilości zniczy. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 22 800,00 zł Projekt może wpłynąć na zmniejszenie ilości odpadów oraz zwiększenie 

świadomości ekologicznej użytkowników cmentarzy.

141 G134RU RUN FOREST RUN 

(biegamy i 

jeździmy po lesie 

) - Ruda Willowa

Głównym założeniem jest ucywilizowanie  i poprawienie 

komfortu uprawiania sportu na terenie lasu rudzkiego . 

Bieganie , nordic walking, jazda na rowerze.Stworzenie 

możliwości by z lasu mogły korzystać osoby nie 

mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie.

Projekt zakłada wystawienie nowych koszy na śmieci, 

ławek oraz wyznaczenie trasy biegowej. Dodatkowo w 

celu poprawienie bezpieczeństwa i komfortu należy 

przyciąć roślinność w sąsiedztwie dróg publicznych, 

szczególnie przy skrzyżowaniach.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 78 000,00 zł Wystawienie ławek i koszy uczyni obszar Rudy Willowej bardziej przystępnym 

dla osób odwiedzających, a regulacja roślinności przy szlakach komunikacyjnych 

poprawi bezpieczeństwo zarówno odwiedzających jak i lokalnych mieszkańców. 

Wyznaczenie trasy biegowej dodatkowo uatrakcyjni ten obszar.

142 G124CD Odnowienie 

alejek w Parku 

im. gen. J. 

Dąbrowskiego

Celem projektu jest odnowienie istniejących alejek w 

Parku  im. gen. J. Dąbrowskiego, gdyż aktualnie mają 

bardzo zniszczoną, nierówną nawierzchnię, trudno po nich 

spacerować osobom starszym lub rodzicom z wózkiem, z 

dzieckiem.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 590 000,00 zł Remont nawierzchni poprawi komfort i bezpieczeństwo korzystania z parku.



143 G113CH Zazieleniamy 

drogę rowerową 

przy Trasie 

Górna.

Celem projektu jest zwiększenie komfortu korzystania z 

drogi rowerowej przy Trasie Górna na odcinku od ul. 

Pabianickiej do ul. Rzgowskiej. Projekt zakłada posadzenie 

krzewów, które odgrodziłyby drogę rowerową od trasy, 

chroniłyby przed pyłami i hałasem. Obecnie są fragmenty 

trasy, gdzie nie ma żadnych nasadzeń, nie ma ekranów 

akustycznych, a droga rowerowa i chodnik znajdują się tuż 

przy trasie. Krzewy odporne na zanieczyszczenie 

powietrza pojawią się między wiaduktem, a ul. 

Pryncypalną, dalej, między ul. Pryncypalną a ul. Paradną i 

na nieosłoniętym fragmencie drogi miedzy Siostrzaną, a 

skrzyżowaniem z ul. Rzgowską. 

Gatunki żywopłotu - tawuła, ligustr, śnieguliczka. 

Docelowa wysokość 1.50 m.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 160 000,00 zł Posadzenie krzewów pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

144 G100CD MAMY 

Przestrzeń w 

Parku 

Dąbrowskiego

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Montaż przedmiotowej ławki poprawi komforty odwiedzających park matek z 

dziećmi.

145 G099RO MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Sielanka

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Montaż przedmiotowej ławki poprawi komfort odwiedzających park matek z 

małymi dziećmi.



146 G089PK MAMY 

Przestrzeń na 

Skwerze 

Dubaniewicza

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15 000,00 zł Ustawienie ławki z przewijakiem poprawi komfort korzystania z parków dla 

matek z dziećmi.

147 G041RU Usunięcie jemioły 

z zagrożonych 

drzew na 

Stawach 

Stefańskiego

Jemioła to półpasożyt rosnący na różnych gatunkach 

drzew. Jemioły zapuszczają swoje korzenie w gałąź, na 

której się osadzają i wysysają wodę wraz z solami 

mineralnymi. Wraz z upływem lat, jemioły na drzewie-

gospodarzu przybywa, przenosi się też na sąsiednie 

drzewa. Łatwo można 

 to zauważyć w okresie od późnej jesieni do wczesnej 

wiosny, kiedy nie zakrywają jej liście zaatakowanych 

drzew. Dopóki jemioły jest niewiele, wielkiej szkody 

drzewom nie czyni, jednak zbytnie jej nagromadzenie 

doprowadza swojego "gospodarza" do wyniszczenia i 

śmierci. Proces ten trwa różnie, w zależności od gatunku 

drzewa-żywiciela, od kilku do kilkunastu lat. Nad Stawami 

Stefańskiego jemioła zaatakowała rozłożyste topole na 

górce Korea, ale także grupę drzew przy alejce po 

wschodniej stronie przed budynkiem dawnego Barkaresu 

(obecnie nieużywanego). Szkoda, żeby te piękne drzewa 

zostały pokonane przez gęsto zarastające je jemioły. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15 000,00 zł Usunięcie z drzew jemioły wpłynie pozytywnie na ich żywotność, a usuniecie 

konarów suchych poprwi bezpieczeństwo spacerowiczów.

148 G006NN Posadźmy kwiaty 

na osiedlu (Nad 

Nerem)

Zadanie ma na celu ukwiecenie osiedla i jego 

uatrakcyjnienie, jak również ma stanowić oazę dla pszczół.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 55 000,00 zł Wykonanie nasadzeń wskazanych we wniosku podniesie atrakcyjność Parku 

Osiedlowego nad Nerem.

149 B165BC Nowe oblicze 

Bałut – lepszy 

Plac Piastowski

Zaniedbany Plac Piastowski stał się w ostatnich latach 

świetną przestrzenią do spędzania wolnego czasu – nowe 

ławki, siłownia, plac zabaw, boisko. Można tam przyjść 

samemu czy całą rodziną. Jednak, aby w pełni uwolnić 

potencjał tej przestrzeni, trzeba jeszcze zrobić parę rzeczy.

Projekt zakłada unowocześnienie jego przestrzeni poprzez 

doposażenie placu zabaw, siłowni oraz wymianę 

nawierzchni alejki, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Żebyśmy mogli komfortowo spędzać wolny czas w samym 

sercu Bałut.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 220 000,00 zł Montaż nowych urządzeń siłowni zewnętrznej i placu zabaw zwiększy 

atrakcyjność obiektu. Wymiana nawierzchni alejki poprawi dostępności i ułatwi 

poruszanie się osób korzystających z obiektu. Całość projektu znacząco poprawi 

reprezentacyjność Zieleńca.



150 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 6 000,00 zł Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo wiewiórek jak i 

użytkowników ruchu drogowego.

151 B153JM USUNIĘCIE 

JEMIOŁY Z ALEI 

KLONÓW UL. 

CENTRALNEJ (pas 

drogowy ul. 

Centralnej)

Pielęgnacja drzew w pasie drogowym ul. Centralnej - 

usunięcie jemioły porastającej i niszczącej część drzew 

alei. 

Odcinek ul. Strusia-Dojazdowa - 9 drzew, Dojazdowa-

Warszawska - 3 drzewa, Warszawska-Księżycowa - 4 

drzewa, Księżycowa-Eterowa - 13 drzew, za Eterową - 5 

drzew.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 21 000,00 zł Zarząd Zieleni Miejskiej opiniuje pozytywnie pielęgnację drzew w pasie 

drogowym ul Centralnej. Całkowita pielęgnacja, w tym usunięcie jemioły i 

posuszu może znacznie poprawić kondycję wiekowych i cennych krajobrazowo 

oraz przyrodniczo drzew.

152 B140JM Różany Ogród na 

Górce 

Rogowskiej

Obsadzenie południowego zbocza szczytu Górki 

Rogowskiej krzewami róży pomarszczonej zapobiegnie 

ciągłemu zarastaniu krzewami i małymi drzewami, 

zapewni długotrwałe kwitnienie, pokarm dla pszczół i 

owadów zapylających, a także piękny zapach w ciepłe 

wiosenne i letnie wieczory. Krzewy róży pomarszczonej są 

niewymagające, skutecznie zabezpieczą ten fragment 

przed koniecznością ścinania drzew, które rosnąc, 

zasłaniają widok na panoramę Łodzi.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 50 000,00 zł projekt w przypadku realizacji poprawi stan otoczenia szczytu Górki Rogowskiej

153 B134BD Zagajnik na 

Zagajnikowej. 

Posadzenie 

drzew i krzewów 

na narożniku ulic  

Zagajnikowej 

i Górniczej.

Stworzenie zielonej oazy – „Zagajnika na Zagajnikowej” na 

narożniku ulic Zagajnikowej i Górniczej, bez naruszania 

istniejącego drzewostanu. Posadzenie 15 drzew i 50 

krzewów - gatunki o zróżnicowanych kolorystycznie 

liściach i pokroju, krzewy najlepiej kwitnące oraz 

„antysmogowe”, (np. ognik, różanecznik, trzemielina). 

Ustawienie 4 ławek  i 2 koszy na śmieci, wzdłuż chodnika.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 38 000,00 zł Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



154 B119JM Zostań 

prawdziwym 

Ninja!!! Treningi 

motoryczne OCR- 

Julianów-Marysin- 

Rogi

Treningi przeznaczone dla każdego kto chce się ruszać i 

poprawić swój zmysł równowagi wraz z koordynacją i siłą. 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie 40 

treningów dla młodzieży i osób dorosłych z zakresu 

motoryki ruchu i propriocepcji. W tym celu chcemy 

przeprowadzić treningi pomagające w tym najbardziej. Do 

treningów ninja używane są wszystkie zmysły aby 

zachować równowagę i skoordynować nasze ruchy. Jest 

to doskonały sposób na rozwój mięśni głębokich w 

naszych ciałach jak również znakomity trening dla naszego 

układu nerwowego. Znakomity trening dla młodych osób 

chcących rozwijać swoje ciało w sposób zdrowy bez 

zbędnych obciążeń stawowych. Idąc dalej wszelkiego 

rodzaju przejścia przeszkodowe znakomicie rozwijają 

mięśnie górnej partii co bardzo pozytywnie wpływa na 

obniżenie urazów kręgosłupa jak i występowania 

wszelakich wad postawy. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 32 500,00 zł Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności łódzkich parków 

poprzez wzbogacenie oferty bezpłatnych i ogólnodostpnych zajęć sportowych w 

parku.

155 B115BD MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Szarych 

Szeregów

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Zakup i montaż zadaszonej ławki, wykonanej z drewna odpornego na działanie 

warunków atmosferycznych, przystosowanej do karmienia i przewijania 

niemowląt jest działaniem potrzebnym.  Zdaniem Zarządu Zieleni Miejskiej w 

Łodzi najlepszą lokalizacją przewijaka jest otoczenie placu zabaw. Rodzice 

opiekujący się niemowlęciem mogą karmić, przewijać niemowlę ,  sprawując 

jednocześnie opiekę nad starszymi bawiącymi się na placu zabaw dziećmi.

156 B114JM MAMY 

Przestrzeń w 

Parku 

Julianowskim

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Projekt zakupu i montażu ławki z przewijakiem w Parku im.Adama Mickiewicza 

jest skierowany do matek z dziećmi. Ma na celu podniesienie komfortu spacerów 

matkom z najmłodszymi dziećmi. Lokalizacja na placu zabaw jest najlepszą z 

możliwych. Ławka mogłaby się komponować z nowym placem zabaw przy ul. 

Krzewowej, który mógłby powstać w ramach innego zadania.



157 B113RA MAMY 

Przestrzeń nad 

Sokołówką

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł Projekt zakupu i montażu ławki z przewijakiem w Parku nad Sokołówką jest 

skierowany do matek z dziećmi. Ma na celu podniesienie komfortu spacerów 

matkom z najmłodszymi dziećmi.

158 B107BC MAMY 

Przestrzeń w 

Parku Struga

Zakup i montaż ławki przystosowanej do karmienia i 

przewijania niemowląt.

Celem jest utworzenie i zabezpieczenie miejsca do 

karmienia i przewijania niemowląt oraz zapewnienie 

intymności rodzicom i dzieciom.

Zadaszona, osłonięta ławka wykonana z drewna 

odpornego na działanie warunków atmosferycznych i 

miejsce z podwyższeniem pełniące funkcję przewijaka.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 15 000,00 zł Montaż ławki ułatwi i zachęci do korzystania z obiektu rodzicom z niemowlętami

159 B101TW Park dla całych 

rodzin - plac 

zabaw, stoliki do 

gier, zadbana 

zieleń w Parku 

Grabieński Las na 

Teofilowie

Park Grabieński Las to jedyny bałucki park pozbawiony 

jakichkolwiek urządzeń dla dzieci. Chcemy stworzyć tu 

plac zabaw bez barier – dla dzieci w różnym wieku, także 

niepełnosprawnych. Pojawienie się huśtawek, zjeżdżalni, 

drabinek, a także stolików do gier towarzyskich i 

dodatkowych ławek sprzyjać będzie aktywności całych 

rodzin. Także seniorzy (w tym osoby o ograniczeniach 

ruchowych), dla których siłownia zewnętrzna jest zbyt 

dużym wyzwaniem, znajdą tu miejsce dla siebie. 

(Planowane urządzenia byłyby notabene dopełnieniem 

istniejącej siłowni plenerowej.) Stwórzmy przestrzeń 

integracji międzypokoleniowej i międzysąsiedzkiej – w tej 

części osiedla bardzo brakuje podobnych miejsc. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 600 000,00 zł Realizacja projektu-budowa placu zabaw wraz elementami małej architektury na 

terenie Parku Grabieński Las uatrakcyjni ogólnodostępną przestrzeń publiczną i 

dostosuje ją do potrzeb mieszkańców.

160 B088RA Kwitnące 

żywopłoty dla 

Łodzi – sadzimy 

piękne krzewy na 

Świtezianki

Nasadzenie dwóch pasów krzewów na odcinku pasa trawy 

wzdłuż ulicy Świtezianki o długości około 310 metrów, 

nasadzenia zieleni łącznej szerokości około 2 metrów (po 

1 metr każdy) - od strony chodnika tawuła japońska 

(odmiana do ustalenia), od strony jezdni forsycja odm. 

Maluch. Krzewy mają być w przyszłości formowane by 

tworzyć żywopłot

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 120 000,00 zł Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.



161 B084BD Renowacja 

zegara 

słonecznego w 

Parku 

Staromiejskim

Przywróćmy zegarowi słonecznemu w Parku Śledzia 

dawny blask. Czas robi swoje, część mozaiki już dawno 

odpadła lub ukruszyła się, reszta kafelków straciła 

intensywne kolory. Ten zegar zasługuje na powrót do 

czasów swojej świetności.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 95 000,00 zł Realizacja projektu mająca na celu wykonanie bieżącej  konserwacji zegara 

słonecznego na terenie Parku Staromiejskiego wpisuje się i uzupełnia projekt  

planowanej rewitalizacji Parku podnosząc wartość estetyczną całości obiektu.

162 B077BC Góra frajdy przy 

Olsztyńskiej/Brzó

ski/Sędziowskiej, 

park im. Andrzeja 

Struga

Projekt polega na przeprowadzeniu modernizacji górki 

rekreacyjnej w parku im. Andrzeja Struga. Obejmuje 

powiększenie i zmianę profilu górki, montaż bezpiecznych 

schodów (o mniejszym nachyleniu oraz nawierzchni 

antypoślizgowej) i barierek, które umożliwią 

bezpieczeństwo bawiących się dzieci, szczególnie w 

okresie zimowym. Budowa platformy startowo-widokowej 

na szczycie. Budowa na stoku górki dwóch ślizgów 

metalowych, aby możliwe było korzystanie z górki, jako 

długiej zjeżdżalni w okresie letnim.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA 170 000,00 zł Montaż zjeżdżalni zwiększy atrakcyjność obiektu

163 B064BD Mieszkańcy 

Osiedla Bałuty-

Doły wędrują 

bezpiecznie - 

przebudowa 

schodów przy Al. 

G. Palki

Projekt zakłada budowę nowych schodów przy Al. G. 

Palki. Mieszkańcy osiedla Bałuty-Doły będą mogli 

bezpiecznie wędrować wokół zbiornika wodnego w 

kierunku Al. G. Palki. Istniejące schody są popękane, nie 

mają poręczy - dla starszych osób nie są bezpieczne.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 300 000,00 zł Istniejące schody na zieleńcu przy ASP są w słabym stanie technicznym - 

spękania i ubytki  elementów schodów, brak poręczy. Zarząd Zieleni Miejskiej w 

Łodzi dysponuje opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową budowy 

nowych schodów. Budowa nowych schodów z poręczami zapewni bezpieczne 

poruszanie się mieszkańców Bałut i Śródmieścia w rejonie zbiornika retencyjno-

widokowego "Wojska Polskiego", Cmentarza na Dołach,  Akademii Sztuk 

Pięknych.

164 B062BD Bezpiecznie przez 

Łódkę do ASP

Projekt zakłada budowę nowego mostku na rzece Łódce 

prowadzącego do ASP. Istniejący mostek jest w złym 

stanie technicznym: ubytki betonowych elementów, 

ugięcia elementów nośnych.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 400 000,00 zł Istniejący  mostek na rzece Łódce od ul. Wojska Polskiego w kierunku ASP jest w 

słabym stanie technicznym. Zgodnie z ekspertyzą remont mostku jest 

nieopłacalny.

Budowa nowego mostku  zapewni bezpieczne przejście przez rzekę.

165 B061BD Do Parku 

Ocalałych 

wejdziesz 

bezpiecznie

Istniejąca drewniana kładka prowadząca do Parku 

Ocalałych od strony północno-zachodniej wymaga 

naprawy, drewniane elementy są uszkodzone. 

Wykończenie kładki z materiałów trwałych pozwoli na 

dłuższą eksploatację kładki.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 400 000,00 zł Drewniana kładka w Parku Ocalałych jest w słabym stanie technicznym. Doraźne 

remonty (wymiana uszkodzonych elementów drewnianych) nie pomagają 

utrzymać właściwego stanu technicznego kładki. Kładka wymaga remontu 

kapitalnego.

166 B050RA LIPY I 

ANTYSMOGOWA 

ŁĄKA KWIETNA 

MIĘDZY ul. 

TRAWIASTĄ a 

ZIOŁOWĄ przy 

Zgierskiej 246

Założenie łąki kwietnej (mieszanka antysmogowa) na 

istniejącym skwerze przy ul. Zgierskiej między ul. 

Trawiastą a Ziołową. Posadzenie 17 drzew (lipy 

drobnolistne) wzdłuż chodnika ul. Zgierskiej. Założenie na 

pnie drzew osłon chroniących przed uszkodzeniem przy 

koszeniu. Konieczne systematyczne podlewanie w sezonie 

po posadzeniu.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 73 400,00 zł Posadzenie drzew oraz wykonanie łąki kwietnej pozytywnie wpłynie na poprawę 

estetyki najbliższej okolicy oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w 

podanej lokalizacji.



167 B044BD Gramy w bule na 

Bulwarze nad 

Łódką

Integracja - zabawa - sport. Bezpłatne zajęcia integracyjno-

sportowe dla mieszkańców podczas nauki gry w bule. Cykl 

15 zajęć dla 15-osobowych grup mieszkańców. Raz w 

tygodniu od czerwca do września na placu do gry w bule 

na Bulwarze nad Łódką. Gra w bule znosi różnice wieku, 

siły fizycznej, wytrzymałości, płci. Jednocześnie mogą 

bawić się i ćwiczyć seniorzy, dorośli i młodzież. Gra w bule 

może być formą spędzania wolnego czasu i fizycznej 

aktywności na całe życie.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA NEGATYWNA 8 925,00 zł Realizacja zadania przyczynie się do poprawienia oferty zajęć sportowych dla 

mieszkańców miasta.

168 B027JM Rewitalizacja 

otoczenia GÓRKI 

ROGOWSKIEJ

Teren otaczający Górkę Rogowską, położny między 

ulicami Łupkową, A. Książka i Rogowską stanowi dla 

mieszkańców osiedla wspaniałe zaplecze do wypoczynku 

na świeżym powietrzu. Rosnące w tym rejonie drzewa 

wymagają pielęgnacji, te które już obumarły wymagają 

usunięcia dla bezpieczeństwa osób wypoczywających. 

Budowa deszczochronów to zapewnienie intymnego 

miejsca do spotkań w większej grupie osób bez względu 

na warunki pogodowe. Ławki zapewnią możliwość 

odpoczynku w trakcie spacerów. Duży otwarty teren to 

świetne miejsce do organizacji gier terenowych i zabaw 

ruchowych, jednak pod warunkiem wykoszenia 

roślinności niskiej aby był w pełni dostępny. (...)

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 126 000,00 zł Realizacja zamierzeń zawartych w projekcie podniesie atrakcyjność terenu w 

obszarze wypoczynku indywidualnego w ogólnie dostępnej przestrzeni 

publicznej.



169 B023TW Wybieramy 

Teofilów: Domki 

dla jeży nad 

rzeczką Bałutką

Projekt przewiduje zakup 5 domków dla jeży.

Jeże są pod ochroną. W związku z usuwaniem liści z 

trawników w mieście konieczne jest zapewnienie miejsca, 

gdzie jeże będą miały szansę przezimować.

Projekt obejmuje zakup 5 domków dla jeży.

Domek powinien być solidny, zabezpieczony przed 

śniegiem, mrozem i zwierzętami typu kuna, dzikie koty, 

psy.

Wymiary domku 500 x 625 mm

Ścianki domku najlepiej gdyby były zbudowane z desek 

sosnowych sezonowanych i nie impregnowanych, 

grubości 25 mm. Wysokość ścian min 30 cm. Podłogi i 

dach najlepiej jest wykonać ze sklejki wodoodpornej 

grubości 6 mm.

Dach powinien być otwierany jednostronnie (na 

zawiasach) i zabezpieczony skoblem przed otwieraniem 

przez niepowołaną osobę. Pod spód podłogi oraz dach 

domku przykryć membraną PCV o grubości 1 mm lub 

papą bitumiczną.

Domki zostaną ustawione w pięciu lokalizacjach.

Jeże są na Ziemi od milionów lat. Jednak ostatnie szacunki 

są zatrważające. W ciągu półwiecza populacja jeży w 

Europie zmniejszyła się wielokrotnie. Przyczyn jest wiele - 

gwałtowna urbanizacja, wzrost gęstości dróg, 

powszechnie stosowane środki ochrony roślin, 

postępująca fragmentacja siedlisk. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 4 700,00 zł Realizacja projektu - ustawienie 5 szt. domków dla jeży na terenie Osiedla 

Teofilów Wielkopolska wpisuje się w proekologiczną politykę Miasta.

170 B022TW Wybieramy 

Teofilów: Budki 

dla owadów, 

kwiaty dla 

Teofilowa

Nasadzenia cebul (wieloletnich) kwiatów wiosennych: 

krokusy, czosnek ozdobny; wraz z ich pielęgnacją, w tym - 

podlewanie.

Na os. Teofilów – Wielkopolska  - w porównaniu do innych  

osiedli - nadal jest bardzo mało tego typu nasadzeń. 

Kwiaty wiosenne stanowią piękną dekorację osiedla. Są 

także bardzo pożyteczne dla owadów.

Zamontowanie budek dla owadów i obsadzenie ich 

roślinami miododajnymi w parkach i skwerach na os. 

Teofilów – Wielkopolska.

Estetyczne, niewielkie drewniane budki zostaną 

obsadzone roślinami miododajnymi, które sprawią, że 

siedliska będą bardziej atrakcyjne dla owadów.

Odsunięcie budek od ścieżek i placów zabaw zapewni 

większy komfort zarówno owadom jak i osobom 

spacerującym po parkach.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 45 600,00 zł Realizacja projektu - montaż domków dla owadów wraz z wykonaniem 

wielogatunkowych nasadzeń roślin miododajnych na terenie Osiedla Teofilów 

Wielkopolska  poszerzy bioróżnorodność  gatunkową co wpisuje się w 

proekologiczną politykę Miasta.



171 B020JM Łąka kwietna i 

domki dla ptaków 

na “Stawach 

Wasiaka”

Projekt zakłada założenie na łąki kwietnej na fragmencie 

terenu rekreacyjnego „Stawy Wasiaka”, który stanowi 

ostoję dla owadów, ptaków i małych zwierząt. Łąka z 

pewnością uatrakcyjni pod względem krajobrazowym ten 

obszar.  

W ramach projektu zostaną zakupione również budki 

lęgowe dla ptaków, w tym dla jerzyków – jednych z 

najważniejszych ptaków dla mieszkańców miast, a teren 

zostanie doposażony w brakujące kosze na „psie sprawy” 

oraz na śmieci. 

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 27 000,00 zł Zadanie sprzyja przyrodzie miejskiej i zwiększeniu bioróżnorodności gwarantując 

ptakom miejsca lęgów a owadom zapylającym pokarm. Doposażenie istniejącej 

infrastruktury terenu w kosze na śmieci powinno polepszyć stan sanitarny zieleni 

na Stawach Wasiaka.

172 B014RA Nowe drzewa na 

Sikorskiego

Zasadzenie 35 drzew w pasie rozdzielającym jezdnie na 

Sikorskiego między Nastrojową a Świtezianki - 

lipy/dęby/klony/buki - rozłożyste odmiany, a nie 

kolumnowe.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 105 000,00 zł Posadzenie drzew pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki najbliższej okolicy 

oraz przyczyni się do zwiększenia ilości zieleni w podanej lokalizacji.

173 B012TW ODNOWA 

TEOFILOWA: 

Rewaloryzacja 

parku 

Piastowskiego - 

część II

Projekt zakłada kontynuację wcześniejszych zmian, jakie 

zaszły w Parku Piastowskim w  części pierwszej. W tym 

kroku planowane jest połączenie alejkami z ulicą 

Baczyńskiego, na tyłach kościoła przy ul. Wici. Oprócz 

nowej nawierzchni ciągów pieszych planowane jest 

uporządkowanie terenu, nasadzenie nowych roślin, 

postawienie stojaków rowerowych, ławek oraz koszy na 

śmieci. Ponadto w centralnej części obszaru opracowania, 

na działce nr B40 - 39/15, planowane jest utworzenie 

skweru, nawiązującego do historii twórczości muzycznej 

artystów zamieszkujących osiedle Teofilów. Miejsce ma 

być upamiętnieniem oraz hołdem złożonym artystom 

muzycznym z osiedla (przykład z Łodzi: Skwer Latających 

Babć z Plusem). W jego miejscu zostanie wmontowana 

tablica informująca o jego nazwie oraz historii.

Zarząd Zieleni 

Miejskiej

POZYTYWNA POZYTYWNA 459 000,00 zł Realizacja projektu umożliwi dostosowanie ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej do potrzeb mieszkańców.


