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Lp. NUMER 

PEŁNY

NAZWA I 

LOKALIZACJA 

PROJEKTU

OPIS PROJEKTU KOMÓRKA 

MERTRORYCZNA

OCENA 

MERYTORYCZ

NA

OPINIA RADY 

OSIEDLA

KOSZTY 

SZACUNKOWE (po 

weryfikacji)

Opinia oceniającego

1 G051NN Zakup 

fotopułapek GSM 

do lasku na 

Charzewie i przy 

Lublinku (mniej 

śmieci, mniej 

kradzieży 

drewna, mniej 

quadów)

Projekt obejmuje : zamontowanie fotopułapek i 

zabezpieczenie terenu w miejscach gdzie najczęściej 

wyrzucane są śmieci, gdzie wycinane są drzewa i gdzie 

organizowane są nielegalne hałaśliwe offroadowe 

zjazdy, które niszczą teren puls nowe nasadzenia.

Straż Miejska NEGATYWNA POZYTYWNA 40 000,00 zł Straż Miejska w Łodzi posiada odpowiednią ilość  fotopułapek do realizacji 

swoich ustawowych zadań.

2 G038RU Las Popioły bez 

śmieci – zakup 

fotopułapek 

leśnych.

Zakup fotopułapek leśnych, które pozwolą na ukaranie 

osób zaśmiecających las. 

Straż Miejska NEGATYWNA 5 000,00 zł Straż Miejska w Łodzi posiada odpowiednią ilość  fotopułapek do realizacji 

swoich ustawowych zadań.

3 W190OJ Góra śmieci 

ziemię szpeci - 

zwiększenie 

patroli na 

Olechowie-

Janowie

Poprawa stanu sanitarno-porządkowego osiedla 

Olechów-Janów poprzez skierowanie dodatkowego 

patrolu Straży Miejskiej, który wraz z użyciem 

fotopułapki przyczyni się do większej wykrywalności 

sprawców wyrzucania śmieci na terenie osiedla. 

Zadaniem ww. patrolu Straży Miejskiej będzie także 

dbanie o ład i porządek publiczny na terenie osiedla 

Olechów-Janów.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 78 800,00 zł Skierowanie dodatkowych patroli Straży Miejskiej w ramach służb normatywnych 

do patrolowania tylko i wyłącznie osiedla Olechów- Janów w istotny sposób 

wpłynie na poprawę stanu sanitarno- porządkowego osiedla oraz wpłynie 

pozytywnie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców. Zadaniem patrolu będzie 

dbanie o czystość na terenie osiedla a także zapewnienie ładu 

i porządku publicznego. Operowanie patrolu jedynie na obszarze Olechowa i 

Janowa znacznie skróci czas realizacji interwencji zgłaszanych przez mieszkańców 

osiedla, z uwagi na brak konieczności dalekich dojazdów.

4 W189NR POSTAWMY NA 

BEZPIECZEŃSTW

O - OSIEDLE NR 

33

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach 

dodatkowych patroli będzie dbał o ład i porządek 

publiczny. Częste patrole strażników wyeliminują 

dewastację mienia i wybryki chuligańskie, co poprawi 

bezpieczeństwo przebywających tam osób.

Straż Miejska POZYTYWNA 90 000,00 zł STRAŻ MIEJSKA W ŁODZI DZIĘKI DODATKOWYM PATROLOM WYJDZIE NA 

PRZECIW OCZEKIWANIOM MIESZKAŃCÓW ŁODZI ZAPEWNIAJĄC WIĘKSZĄ ILOŚĆ 

PATROLI, KTÓRE TO BĘDĄ DBAŁY O BEZPIECZEŃSTWO I O ŁAD I PORZĄDEK 

PUBLICZNY.

Zestawienie projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022

na posiedzenie Komisji Budżetu Obywatelskiego w dniu 4 sierpnia 2021 roku
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5 W186ST Monitoring 

miejski w 

Zieleńcu na 

Sikawie

Zakup i instalacja dwóch kamer miejskiego 

monitoringu obejmujących plac zabaw, "szachy" oraz 

stół do ping ponga.

Straż Miejska POZYTYWNA 120 000,00 zł Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu 

Monitoringu Miejskiego pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego 

obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze 

chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa systemu 

kamer pozwoli na obserwowanie i eliminowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, 

a do wykrytych  zdarzeń  kierowanie patroli właściwych służb. Dodatkowo, na 

terenie objętym monitoringiem, zainstalowany zostanie urządzenie do 

dwustronnej komunikacji z operatorem monitoringu - tzw. Punkt SOS - interkom 

umożliwiający szybki i bezpośredni kontakt głosowy z operatorem SMM - oraz 

głośnik do rozgłaszania komunikatów i ostrzeżeń. Inwestycja powinna być 

wykonana w ten sposób, aby zapewnić w przyszłości możliwość podłączenia 

dodatkowych punktów kamerowych zainstalowanych na terenie Zieleńca.

6 W182ST Monitoring 

osiedlowy na 

Sikawie

Instalacja 5 kamer na wjeździe/wyjeździe z osiedla 

Sikawa podpiętych do miejskiego monitoringu.

Straż Miejska POZYTYWNA 300 000,00 zł Po realizacji spodziewana poprawa poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców 

zmonitorowanych obszarów.

Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu 

Monitoringu Miejskiego pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego 

obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze 

chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa systemu 

kamer pozwoli na obserwowanie i eliminowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, 

a do wykrytych  zdarzeń  kierowanie patroli właściwych służb.

7 W030SW Księży Młyn. 

Miejski 

monitoring 

wizyjny.

Świadomość przebywania w obszarze monitorowanym 

ma wpływ na zachowania osób oraz

poprawia społeczne poczucie bezpieczeństwa. Montaż 

kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów 

Systemu Monitoringu Miejskiego (SMM) na 

zrewitalizowanych terenach Księżego Młyna i Kociego 

Szlaku pozwoli na zachowanie porządku i czystości 

tego obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko 

występowania zachowań o

charakterze chuligańskim, poprawi poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców i turystów 

odwiedzających ten rejon miasta. Budowa systemu 

kamer pozwoli na obserwowanie i

eliminowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, a do 

wykrytych zdarzeń, kierowanie patroli właściwych 

służb. Umożliwi zatrzymywanie sprawców na gorącym 

uczynku lub tuż po zdarzeniu.

(...)

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 508 000,00 zł Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu 

Monitoringu Miejskiego pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego 

obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze 

chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa systemu 

kamer pozwoli na obserwowanie i eliminowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, 

a do wykrytych  zdarzeń  kierowanie patroli właściwych służb.



3

8 W010AN Bezpieczny 

Andrzejów - Łódź 

Andrzejów

Budowa monitoringu na osiedlu Łódź – Andrzejów  

wraz z podłączeniem do sieci miejskiego monitoringu 

w Łodzi.  Budowa monitoringu ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Andrzejów.

Straż Miejska POZYTYWNA 300 000,00 zł Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu 

Monitoringu Miejskiego pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego 

obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze 

chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa systemu 

kamer pozwoli na obserwowanie i eliminowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, 

a do wykrytych  zdarzeń  kierowanie patroli właściwych służb.

9 S046KA Bezpieczny 

Manhattan - 

realizacja na 

obszarze 

Łódzkiego 

Manhattanu

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na obszarze 

osiedla ze szczególnym uwzględnieniem miejsc często 

uczęszczanych przez Mieszkańców oraz 

wlotów/wylotów dróg osiedlowych. Duży ruch w 

centrum oraz bliskość imprezowego zagłębia na ulicy 

Piotrkowskiej sprawiają, że są to miejsca szczególnie 

niebezpieczne. Lokalizacja kamer została dobrana w 

taki sposób, aby zapewnić wgląd również w strefy 

relaksu i odpoczynku wewnątrz osiedla. W każdym 

punkcie zostanie zainstalowany maszt zawierający 4 

kamery stałopozycyjne oraz jedną kamerę szybko-

obrotową z zoom-em.

Straż Miejska POZYTYWNA NEGATYWNA 690 000,00 zł Po realizacji spodziewana poprawa poczucia bezpieczeństwa przez turystów 

odwiedzających "Łódzki Manhattan" i mieszkańców zmonitorowanych obszarów.

Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu 

Monitoringu Miejskiego pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego 

obszaru.

10 S027KA "PARK IM. 

HENRYKA 

SIENKIEWICZA - 

OAZA SPOKOJU, 

BEZPIECZEŃSTW

A I CZYSTOŚCI"

Skierowanie w rejon parku większej liczby patroli 

pieszych i rowerowych Straży Miejskiej w Łodzi celem 

zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 

uczęszczających do pobliskich szkół i korzystających z 

dobrodziejstw parku, eliminacja zjawisk spożywania 

alkoholu, niszczenia mienia, wybryków 

nieobyczajowych oraz egzekwowania od właścicieli 

psów nakazu sprzątania po swoich czworonogach oraz 

właściwego ich wyprowadzania. Ścisła współpraca z 

dedykowanym do działań operatorem monitoringu 

miejskiego.

Straż Miejska POZYTYWNA NEGATYWNA 59 000,00 zł Projekt w całości może być zrealizowany przez Straż Miejską w Łodzi. 

Skierowanie w miejsce projektu dodatkowych patroli straży miejskiej 

współpracujących z operatorem kamery monitoringu pozwoli osiągnąć cele jakie 

projekt zakłada, czyli poprawić bezpieczeństwo i porządek publiczny w tym 

miejscu, zapewnić większy komfort korzystania z tego miejsca nie tylko przez 

okolicznych mieszkańców ale przede wszystkim przez dzieci i młodzież 

uczęszczającą do pobliskich szkół. Realizacja projektu jako działanie prewencyjne 

pozwoli na zminimalizowanie działań patologicznych również po jego 

zakończeniu.

11 P201ZM Zadbajmy o 

Bulwar nad 

Bałutką

Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi w ramach 

dodatkowych patroli będzie dbał o zabezpieczenie 

ładu i porządku publicznego. Dodatkowe patrole 

strażników wyeliminują między innymi dewastację 

mienia oraz wybryki chuligańskie.

Straż Miejska POZYTYWNA 25 000,00 zł DODATKOWE PATROLE STRAŻY MIEJSKIEJ WPŁYNĄ NA BEZPIECZEŃSTWO 

OSIEDLA. ZWIĘKSZĄ SZANSE NA UJĘCIE SPRAWCÓW WYKROCZEŃ I 

PRZESTĘPSTW NA GORĄCYM UCZYNKU.

12 P199MM Stop pseudo 

graffiti na osiedlu 

Montwiłła-

Mireckiego - 

dodatkowe 

patrole Straży 

Miejskiej

Głównym zadaniem Oddziału Prewencji Straży 

Miejskiej w Łodzi będzie zwalczanie umieszczania 

nielegalnego graffiti na elewacjach budynków. W 

ramach dodatkowych patroli zwiększy się 

bezpieczeństwo mieszkańców osiedla im. Józefa 

Montwiłła-Mireckiego.

Straż Miejska POZYTYWNA NEGATYWNA 30 000,00 zł DODATKOWE PATROLE STRAŻY MIEJSKIEJ W PRZEDMIOTOWYM REJONIE 

WPŁYNĄ NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA I NADZORU NAD OSIEDLEM. 

DZIAŁANIA MOGĄ POMÓC W UJĘCIU SPRAWCÓW NISZCZENIA ELEWACJI 

BUDYNKÓW NA GORĄCYM UCZYNKU.
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13 P198RS ZADBAJMY O 

SMULSKO

Oddział Polesie Straży Miejskiej w Łodzi w ramach 

dodatkowych patroli będzie zabezpieczał ład i 

porządek publiczny. Dodatkowe patrole strażników 

wyeliminują między innymi dewastację mienia oraz 

wybryki chuligańskie.

Straż Miejska POZYTYWNA NEGATYWNA 20 000,00 zł DODATKOWE PATROLE STRAŻY MIEJSKIEJ DADZĄ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI I 

OBSŁUGI WIĘKSZEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ I INTERWENCJI. WPŁYNIE TO NA 

PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ  SPOKOJU MIESZKAŃCÓW.

14 P197ZL STOP DZIKIM 

WYSYPISKOM 

ŚMIECI NA 

ZŁOTNIE

Aktualnie nielegalne wysypiska śmieci na terenach 

zielonych w Łodzi to bardzo duży problem. Ludzie 

bezmyślnie wyrzucają śmieci wzdłuż rzek, wzdłuż 

nasypów kolejowych, na terenach leśnych i parkach. 

Czują się bezkarni ponieważ ciężko jest złapać sprawcę 

zaśmiecania na gorącym uczynku. Dlatego głównym 

zadaniem Oddziału Polesie Straży Miejskiej w Łodzi 

będą dodatkowe patrole w miejscach, gdzie ten 

precedens odbywa się. Należy też pamiętać, że to my 

mieszkańcy Łodzi płacimy dodatkowo za sprzątanie 

przez służby miejskie dzikich wysypisk. Dodatkowe 

patrole przyczynią się do wyeliminowania zaśmiecania 

terenów zielonych oraz powstawaniu dzikich wysypisk 

śmieci.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 25 000,00 zł DODATKOWE PATROLE STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI POZWOLĄ NA WIĘKSZĄ 

ILOŚĆ KONTROLI POSIADANIA UMÓW NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI I ODBIÓR 

ODPADÓW. STRAŻ MIEJSKA BĘDZIE KIEROWANA TAKŻE BEZPOŚREDNIO W 

REJONY NIELEGALNEGO WYRZUCANIA ŚMIECI CO ZWIĘKSZY SZANSE UJĘCIA 

SPRAWCÓW NA GORĄCYM UCZYNKU.

15 P196ZL ZADBAJMY O LAS 

BRUS

Oddział Polesie Straży Miejskiej w Łodzi w ramach 

dodatkowych patroli będzie zabezpieczał ład i 

porządek publiczny. Dodatkowe patrole strażników 

wyeliminują między innymi dewastację mienia oraz 

wybryki chuligańskie.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 15 000,00 zł DODATKOWE PATROLE STRAŻY MIEJSKIEJ W ŁODZI DADZĄ MOŻLIWOŚĆ 

REALIZACJI I OBSŁUGI WIĘKSZEJ ILOŚCI ZGŁOSZEŃ I INTERWENCJI DOTYCZĄCYCH 

ZDARZEŃ UCIĄŻLIWYCH DLA ŁODZIAN . WPŁYNIE TO NA PODNIESIENIE 

POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA ORAZ SPOKOJU MIESZKAŃCÓW.

16 P180ZL Monitoring na 

Złotnie

Projekt polega na zakupie, a następnie montażu (w 

tym podłączeniu do sieci monitoringu miejskiego) 

punktu kamerowego przy skrzyżowaniu ulic 

Napoleońska/Podchorążych. Lokalizacja monitoringu 

w w/w punkcie wpłynie znacząco na poprawę 

bezpieczeństwa (m.in. ruchu pieszego)  odbywającego 

się w okolicy. Kamery zostaną podłączone do 

miejskiego systemu monitoringu, co znacząco zwiększy 

ich skuteczność - obraz z kamer będzie bezpośrednio 

przekazywany do jednostki monitoringu Straży 

Miejskiej. System pomoże wykryć sprawców aktów 

wandalizmu, niszczenia mienia, kradzieży, przemocy i 

wykroczeń drogowych na terenie Osiedla i w jego 

otoczeniu. Wpłynie to pozytywnie na poziom 

bezpieczeństwa i ułatwi utrzymanie porządku i 

bezpieczeństwa na Osiedlu. (...)

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 100 000,00 zł Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu 

Monitoringu Miejskiego pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego 

obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze 

chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Budowa systemu 

kamer pozwoli na obserwowanie i eliminowanie zagrożeń w czasie rzeczywistym, 

a do wykrytych  zdarzeń  kierowanie patroli właściwych służb.
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17 P151MM Bezpieczne 

osiedle – system 

monitoringu 

osiedlowego na 

skrzyżowaniu 

Unii Lubelskiej / 

Praussa – etap 4.

Projekt polega na zakupie, a następnie montażu (w 

tym: podłączeniu do sieci monitoringu miejskiego) 

punktu kamerowego na skrzyżowaniu ulic: al. Unii 

Lubelskiej / Praussa.

Jest to lokalizacja kluczowa dla mieszkańców - aleja 

Unii Lubelskiej stanowi główny trakt łączący Osiedle 

Montwiłła – Mireckiego z północnymi i zachodnimi 

dzielnicami miasta. Odbywa się na nim ruch pieszych, 

rowerzystów oraz intensywny ruch samochodowy - 

zwłaszcza w godzinach szczytu. 

Trasa jest intensywnie uczęszczana przez osoby 

starsze, które udają się nią do pobliskiego obiektu 

handlowego, kościoła oraz na teren ogrodów 

działkowych.

Kierowcy wyjeżdżający z obszaru Osiedla, na 

skrzyżowaniu z ulicą Praussa, wykonują często trudny, 

z uwagi na widoczność, manewr włączania się do 

ruchu.

(...)

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 100 000,00 zł Wybudowany punkt kamerowy wyposażony w kamerę obrotową i kamery 

stacjonarne, lub kamerę dookólną (360 stopni). Kamery, za pomocą sieci 

internet,  podłączony zostanie do Systemu Monitoringu Miejskiego 

obsługiwanego przez operatorów Straży Miejskiej w Łodzi. 

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia ryzyka występowania zachowań o 

charakterze chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i 

turystów odwiedzających ten rejon miasta.  Zadanie powinno być zrealizowane w 

ten sposób, aby zapewnić w przyszłości możliwość podłączenia do sieci 

światłowodowej administrowanej przez jednostki miejskie.

18 P094RS BEZPIECZNE 

SMULSKO – 

monitoring 

miejski na 

osiedlu Smulsko.

Celem zadania jest stworzenie sieci monitoringu 

miejskiego na osiedlu Smulsko. Projekt zakłada 

rozmieszczenie 8 kamer (2 punkty kamerowe) 

działających przez całą dobę, w miejscach uznawanych 

za niebezpieczne tj. przy boisku, placu zabaw, 

niebezpiecznych skrzyżowaniach oraz podłączenie ich 

do miejskiej sieci monitoringu. Budowa systemu kamer 

w przestrzeni publicznej osiedla Smulsko zwiększy 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz pozwoli 

zapobiec wielu niebezpiecznym zdarzeniom.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 290 000,00 zł Wybudowane punkty kamerowe wyposażone w kamerę obrotową i kamery 

stacjonarne, lub kamerę dookólną (360 stopni). Kamery, za pomocą sieci 

internet,  podłączone zostaną do Systemu Monitoringu Miejskiego 

obsługiwanego przez operatorów Straży Miejskiej w Łodzi. 

Montaż kamer monitoringu obsługiwanego przez operatorów Systemu 

Monitoringu Miejskiego pozwoli na zachowanie porządku i czystości tego 

obszaru. Znacznie zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze 

chuligańskim, poprawi poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników 

pobliskiej siłowni i innych urządzeń sportowych.

19 P078SP Monitoring placu 

zabaw , ogrodu i 

fragmentu ulicy - 

Legionów 39 / 

Straż Miejska lub 

Policja

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

przebywającym na placu zabaw dzieciom oraz 

młodzieży, a także ograniczenie licznych aktów 

wandalizmu i libacji, które mają miejsce o różnych 

porach dnia / nocy. Plac zabaw i teren zielony to 

projekty społeczne inicjowane przez naszą organizację 

i realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i 

inicjatyw lokalnych - niestety nie ma współpracy 

urzędów oraz policji w zakresie ochrony tego terenu w 

postaci zapewnienia monitoringu współpracującego ze 

Strażą Miejską lub z Policją. Akty wandalizmu są tu tak 

liczne, że zaraz z projektów zostanie kupa gruzu.

Straż Miejska POZYTYWNA 200 000,00 zł Wybudowany punkt kamerowy wyposażony w kamerę obrotową i kamery 

stacjonarne, lub kamerę dookólną (360 stopni). Kamery, za pomocą sieci 

internet,  podłączone zostaną do Systemu Monitoringu Miejskiego 

obsługiwanego przez operatorów Straży Miejskiej w Łodzi. Dodatkowo, na 

terenie objętym monitoringiem, zainstalowane zostanie urządzenie do 

dwustronnej komunikacji z operatorem monitoringu - tzw Punkt SOS - interkom 

umożliwiający szybki i bezpośredni kontakt głosowy z operatorem SMM - oraz 

głośnik do rozgłaszania komunikatów i ostrzeżeń. Inwestycja powinna być 

wykonana w ten sposób, aby zapewnić w przyszłości możliwość podłączenia do 

punktów kamerowych zainstalowanych w ramach Rewitalizacji Obszarowej
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20 P034ZM Bezpieczne 

osiedle Zdrowie-

Mania. 

Monitoring 

skrzyżowania ul. 

Solec z ul. 

Borową.

Projekt polega na zakupie, a następnie montażu (w 

tym podłączenie do sieci monitoringu miejskiego) 

jednego punktu kamerowego na terenie osiedla 

Zdrowie-Mania.

Kamera kopułowa z możliwością poruszania się i 

zmiany kierunku zostanie zainstalowana na 

strategicznym miejscu pozwalającym objąć swoim 

zasięgiem całe skrzyżowanie ul. Solec i Borowej. 

Kamera zostanie podłączona do miejskiego systemu 

monitoringu co dodatkowo zwiększy jej skuteczność - 

obraz z kamer będzie bezpośrednio przekazywany do 

jednostki Straży Miejskiej. Użycie kamery wysokiej 

rozdzielczości pozwoli na uzyskanie obrazu wysokiej 

jakości. Dzięki wykorzystaniu technologii POE ilość 

okablowania zostanie ograniczona do minimum. 

Kamera zostanie zainstalowana na słupie na 

skrzyżowaniu, bądź budynku. 

(...)

Straż Miejska POZYTYWNA 60 400,00 zł Montaż kamer obsługiwanego przez operatorów Systemu Monitoringu 

Miejskiego pozwoli na poprawę zachowania porządku i czystości tego obszaru. 

Zmniejszy ryzyko występowania zachowań o charakterze chuligańskim, poprawi 

poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,

21 L280 Bezpiecznie na 

Zdrowiu

Głównym zadaniem Oddziału Prewencji Straży 

Miejskiej w Łodzi zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży w rejonie największego placu zabaw w Łodzi 

mieszczącego się w Parku na Zdrowiu. Dodatkowe 

patrole przyczynią się do wyeliminowania dewastacji 

mienia oraz wybryków chuligańskich.

Straż Miejska POZYTYWNA 25 000,00 zł Straż Miejska w Łodzi dzięki dodatkowym patrolom wyjdzie naprzeciw 

oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość patroli, które będą 

dbały o ład i porządek publiczny.

22 L093 Dron do walki ze 

smogiem i 

kopciuchami dla 

Eko Patrolu.

Częściowa zmiana zadania polega na przesunięciu 

części środków przeznaczonych na wykorzystanie 

drona na dodatkowe patrole Sekcji Ekologicznej Straży 

Miejskiej w Łodzi. Większa liczba patroli pozytywnie 

wpłynie na możliwość skuteczniejszego realizowania 

interwencji, zrealizowania ich większej liczby oraz 

skrócenie czasu ich realizacji. W związku z powyższym 

liczbę sesji z wykorzystaniem drona określono na 30 

wylotów.

Straż Miejska POZYTYWNA 156 825,00 zł Jednym z najważniejszych obecnie wyzwań w zakresie ochrony środowiska jest 

konieczność podjęcia niezbędnych działań w celu przywrócenia standardów 

jakości powietrza. Mówiąc zatem o smogu pamiętać należy, że za przekroczenie 

poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM 

2,5 odpowiedzialna jest m.in. niska emisja pochodząca ze spalania węgla w 

paleniskach i kotłowniach domowych. Ponadto, poważnym problemem jest 

również termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach grzewczych poza 

spalarnią lub współspalarnią odpadów. Dlatego też programy ochrony powietrza 

precyzują rodzaj niezbędnych działań oraz ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Ujęty w umawianym projekcie pomiar składu powietrza z wykorzystaniem drona 

bez wątpienia wpisuje się w powyższe działania. Ponadto, dodatkowe patrole 

Sekcji Ekologicznej przyczynią się do możliwości skuteczniejszego realizowania 

interwencji, zrealizowania ich większej liczby oraz skrócenia czasu ich realizacji.

UWAGA - do projektu sporządzono kartę zmian.



7

23 L071 Bezpieczne lato 

na Stawach 

Janach ze Strażą 

Miejską, Łódź-

Górna.

Zadaniem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom, jak i przyjezdnym z różnych stron 

miasta, poprzez dodatkowe patrole Straży Miejskiej 

Łódź Górna w weekendy i święta w okresie od 

1.05.2022 r. do 30.09.2022 r. na Stawach Jana.

Straż Miejska POZYTYWNA 35 519,00 zł W ocenie Straży Miejskiej w Łodzi jest to bardzo trafiony i potrzebny projekt. 

Jego realizacja jest zasadna, gdyż dodatkowe patrole strażników w okresie letnim 

w tym miejscu przyczynią się zapewnienia porządku oraz podniesienia poczucia 

spokoju i bezpieczeństwa Łodzian wypoczywających na terenie Stawów Jana.

24 L037 Alkohol i Kultura - 

to Da się 

Pogodzić - 

prewencja i 

profilaktyka 

Straży Miejskiej.

1. Kontrola placówek handlowych i gastronomicznych, 

w związku ze skargami mieszkańców w zakresie 

uciążliwości ich funkcjonowania.

2. Kontrola w bezpośrednim rejonie placówek 

handlowych i gastronomicznych w zakresie zakłócania 

porządku publicznego dotyczących: spożywania 

napojów alkoholowych w miejscu publicznym, 

spożywania napojów alkoholowych na terenie 

placówek handlowych, nieobyczajne zachowania, 

zakłócanie spoczynku nocnego, zakłóceń związanych z 

wysoką emisją dźwięku lub głośnym zachowaniem 

klientów lokali gastronomicznych.

3. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie 

obrotu napojami alkoholowymi w aspekcie: sprzedaży 

lub podawania napojów alkoholowych osobom 

nieletnim, sprzedaż napojów alkoholowych bez 

wymaganych prawem zezwoleń, sprzedaży bez 

znaków akcyzy, reklamy napojów alkoholowych.

(...)

Straż Miejska POZYTYWNA 87 000,00 zł Opisany projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 przeznaczony do 

realizacji przez Straż Miejską w Łodzi w zakresie profilaktyki alkoholowej nie 

wzbudza zastrzeżeń formalno-prawnych. Wskazane w projekcie rozwiązania 

prewencyjne pomogą eliminować niezgodny z prawem obrót napojami 

alkoholowymi. Ponadto systematyczne kontrole punktów sprzedaży napojów 

alkoholowych oraz miejsc wskazanych przez mieszkańców miasta jako zagrożone 

występowaniem patologicznych zachowań w omawianej tematyce może w 

znacznym stopniu poprawić wizerunek miasta.

25 L036 Chrońmy Zielone 

Płuca Łodzi- 

edukujmy od 

najmłodszych. 

Las Łagiewnicki, 

Arturówek.

Projekt Chrońmy Zielone Płuca Łodzi zakłada 

rozszerzenie działań mających na celu dbanie o ład i 

porządek na terenie szczególnie wartościowego 

przyrodniczo i rekreacyjnie obszaru, jakim jest Las 

Łagiewnicki i Arturówek, o dodatkowe patrole Sekcji 

Konnej Straży Miejskiej w Łodzi. Zwiększenie liczby 

patroli konnych pozwoli na skuteczniejsze 

przeciwdziałanie nieuprawnionym wjazdom pojazdów 

silnikowych do lasu, rozpalaniu ognisk, zaśmiecaniu 

lasu, niszczeniu zieleni, nielegalnej wycinki drzew czy 

kłusownictwu. Patrole konne stanowią szybki i 

ekologiczny środek transportu w lesie, pozwalając na 

sprawne przemieszczanie się po nim, jednocześnie 

minimalizując negatywny wpływ obecności pojazdów 

w lesie.(...)

Straż Miejska POZYTYWNA 40 000,00 zł Straż Miejska w Łodzi została powołana do ochrony porządku publicznego na 

terenie gminy. Tym samym pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej 

wykonując zadania wynikające z ustaw oraz aktów prawa miejscowego.

Dodatkowe patrole realizowane przez strażników Sekcji Konnej pełnione będą – 

w zależności od potrzeb - w formie patroli konnych, zmotoryzowanych oraz 

pieszych. Większa liczba patroli pozytywnie wpłynie na możliwość 

skuteczniejszego realizowania interwencji, zrealizowania ich większej liczby oraz 

skrócenie czasu ich realizacji. 

Wskazane czynności przyczynią się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców, zwiększenia standardu wypoczynku na terenie Arturówka i Lasu 

Łagiewnickiego oraz podniesienia atrakcyjności wskazanych rejonów miasta.
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26 B141LA CZYSTE 

ŁAGIEWNIKI

Strażnicy Miejscy w ramach dodatkowych patroli w 

godzinach nocnych będą patrolować teren Łagiewnik. 

Na wyposażeniu Straży Miejskiej są noktowizory a 

więc nie dopuszczą do dalszego zaśmiecania Naszych 

płuc miasta.

Straż Miejska POZYTYWNA NEGATYWNA 25 000,00 zł Oddział Prewencji Straży Miejskiej w Łodzi dzięki dodatkowym patrolom wyjdzie 

naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Łodzi zapewniając większą ilość patroli, 

które to będą dbały o bezpieczeństwo i ład i porządek publiczny na osiedlu.

27 B063TW Strażnik bliżej nas 

– czysty i 

bezpieczny 

TEOFILÓW

Celem projektu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa 

u mieszkańców osiedla TEOFILÓW poprzez kierowanie 

dodatkowych patroli, których głównym zadaniem 

będzie kontrola ładu i porządku publicznego ze 

szczególnym uwzględnieniem rejonu placówek 

oświatowych (szkoły, przedszkola), placów zabaw, 

boisk wielofunkcyjnych (ORLIKI), skwerów zielonych 

oraz innych lokalizacji, w których najczęściej dochodzi 

do wykroczeń porządkowych, takich jak np. 

spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, czy 

dewastacja elewacji budynków poprzez nanoszenie 

wulgarnych napisów. Zadaniem patroli będzie również 

kontrola stanu porządkowego, a w tym podejmowanie 

działań nakierowanych na likwidację nielegalnych 

wysypisk śmieci, a także zapobieganie ich 

powstawaniu w szczególności poprzez montaż 

urządzeń rejestrujących (tzw. fotopułapek) oraz 

kontrole prewencyjne miejsc najczęściej 

zanieczyszczanych. W związku z szerokim wachlarzem 

zadań przewidzianych do realizacji przez patrole 

wystawiane w ramach projektu konieczny jest zakup 

odpowiedniego samochodu służącego m. in. do 

przewożenia niezbędnego sprzętu.

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 130 000,00 zł Teren Osiedla Teofilów – Wielkopolska - jak wynika z analizy  zgłaszanych 

interwencji, a także wniosków wpływających do Straży Miejskiej Oddziału 

Dzielnicowego Łódź - Bałuty - jest obszarem wymagającym większego 

zaangażowania służb odpowiedzialnych za porządek publiczny w szczególności w 

rejonie szkół, placów zabaw, boisk wielofunkcyjnych (ORLIKI), czy skwerów 

zielonych, gdzie najczęściej zgłaszane są problemy związane głównie ze 

spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym, ale także zakłócaniem spokoju 

przez gromadzące się grupy osób, używaniem wulgarnego słownictwa, czy też 

korzystaniem z istniejącej infrastruktury w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 

co często prowadzi do jej niszczenia. Innym problemem, który przewija się w 

zgłoszeniach jest zaśmiecanie przestrzeni publicznej, często prowadzące do 

powstawania tzw. „dzikich wysypisk śmieci”, gdzie można znaleźć m. in. opony i 

inne części samochodowe, stare meble, czy też zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny. Na terenie Teofilowa funkcjonuje posterunek osiedlowy Straży 

Miejskiej, który jednak ze względów organizacyjnych wynikających z 

ograniczonego stanu osobowego oraz konieczności realizacji również innych 

zadań spoczywających na Straży Miejskiej, nie jest w stanie zapewnić 

wystarczająco skutecznego nadzoru na terenie osiedla. Środki finansowe 

przewidziane w ramach projektu pozwolą nie tylko na skierowanie do służby 

znacznej liczby dodatkowych patroli, których zadaniem będzie wyłącznie dbanie 

o należyty ład i porządek publiczny poprzez podejmowanie działań 

nakierowanych na sukcesywne ograniczanie, a w konsekwencji likwidację zjawisk 

negatywnie oddziałujących na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. (Dalsza 

część w karcie analizy)
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28 B034BD MONITORING NA 

OSIEDLU BAŁUTY 

DOŁY - ETAP II

Celem zadania jest stworzenie ETAPU II sieci 

monitorującej na Osiedlu Bałuty Doły. Monitoring na 

terenie Osiedla na powstać w kolejnych miejscach 

znanych Policji i Straży Miejskiej, uznanych za 

niebezpieczne w których mogą powstawać sytuacje 

prawdopodobnie zagrażające życiu i bezpieczeństwu 

mieszkańców osiedla, tj.- w okolicy sklepów nocnych 

(monopolowych), przy wylotach ulic, terenach 

rekreacyjnych takich jak place zabaw, boiska, skwery, 

w rejonach szkół, miejscach gdzie dochodzi do kolizji 

drogowych oraz w okolicy placówek użyteczności 

publicznej. Projekt zakłada rozmieszczenie 8 kamer w 

7 punktach kamerowych, uznawanych za 

niebezpieczne, wskazanych w załączonym do Projektu 

Wykazie proponowanych punktów kamerowych. 

Kamery podłączone zostaną do sieci Miejskiego 

Systemu Monitoringu. (...)

Straż Miejska POZYTYWNA POZYTYWNA 400 000,00 zł Po realizacji spodziewana poprawa poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców 

zmonitorowanych obszarów.

29 L284 Zakup lekkiego 

samochodu 

ratowniczo-

gaśniczego dla 

OSP Łódź-

Mikołajew w 

Łodzi przy ul. 

Plonowej 18

W ramach projektu zostanie zakupiony lekki samochód 

ratowniczo-gaśniczy wyposażony w zestaw do 

ratownictwa technicznego, urządzenie gaśniczo-tnące  

oraz pozostały sprzęt. Zakup tak wyposażonego 

pojazdu pozwoli ratownikom na gaszenie pożarów 

mgłą wodną bez konieczności wchodzenia w strefę 

zagrożenia oraz na minimalizację strat pożarowych. 

Sprzęt do ratownictwa technicznego zasilany 

elektrycznie umożliwi znaczne skrócenie czasu 

podejmowanych działań w trakcie wypadków 

drogowych oraz innych zdarzeń.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA 950 000,00 zł Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego pozwoli zastąpić 

użytkowany dotychczas i wyeksploatowany 19 letni samochód.

30 L133 Poprawa 

bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Łodzi poprzez 

zakup średniego 

samochodu 

ratowniczo - 

gaśniczego dla 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

Łódź-Nowosolna.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Łodzi poprzez 

zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Nowosolna. 

Obecnie używany pojazd, z uwagi na wysoki stopień 

wyeksploatowania oraz wieku, nie nadaje się do 

sprawnego prowadzenia działań ratowniczo – 

gaśniczych. Z uwagi na lokalizację jednostki, 

znajdującej się w pobliżu charakterystycznego, 

skomplikowanego układu drogowego (tzw. gwiaździste 

skrzyżowanie w Nowosolnej), przebiegającej w pobliżu 

autostrady A1, drogi krajowej nr 72 i licznych dróg 

dojazdowych do miasta oraz powiększającej się w 

szybkim tempie zabudowy wschodniej części miasta, 

zakup pojazdu jest niezbędny do prowadzenia szybkich 

i skutecznych działań ratowniczych.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA 1 200 000,00 zł OSP Łódź-Nowosolna posiada na swoim wyposażeniu jeden 19 letni samochód 

średni ratowniczo-gaśniczy jeden ciężki 15 letni. Zakup samochodu średniego 

pozwoli zastąpić wyeksploatowany pojazd oraz zwiększy poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców.
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31 L114 POPRAWA 

TWOJEGO 

BEZPIECZEŃSTW

A - ZAKUP 

NOWEGO 

SAMOCHODU 

RATOWNICZO-

GAŚNICZEGO 

DLA OSP ŁÓDŹ-

SIKAWA (m. 

Łódź)

Projekt dotyczy zakupu fabrycznie nowego 

uterenowionego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź – Sikawa, który 

zastąpi wyeksploatowany i wycofany z podziału 

bojowego 20-letni wóz bojowy.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA 1 150 000,00 zł Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego poprawi poczucie 

bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Zastąpi on wyeksploatowany 20 letni 

samochód tej klasy.

32 L065 DRON DLA 

GRUPY 

POSZUKIWAWCZ

EJ.

Zakup profesjonalnego DRONA do prowadzenia akcji 

poszukiwawczych, zagrożeń miejscowych i usuwania 

skutków klęsk żywiołowych.

Dron wyposażony w: kamerę światła widzialnego z 

zoomem optycznym i wysoką rozdzielczością, 

profesjonalną kamerę termowizyjną, zestawy baterii 

umożliwiające długotrwałe prowadzenie akcji 

ratowniczej, szkolenie i ubezpieczenie dla ratowników.

Wyposażenie jednostki w drona z kamerą 

termowizyjną zwiększy skuteczność poszukiwań i 

bezpieczeństwo ratowników. Umożliwi szybkie i 

bezpieczne przeszukiwanie dużych, trudno dostępnych 

lub niebezpiecznych obszarów.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA 150 000,00 zł Wyposażenie jednostki OSP GRS Łódź-Jędrzejów w dron do działań 

poszukiwawczych w terenie oraz podczas zdarzeń budowlanych na terenie 

miasta Łodzi. 

Obecnie jednostka posiada dwie osoby z uprawnieniami do pilotowania tego 

typu dronów. 

Dron posiada możliwość mapowania terenu co jest elementem ułatwiającym 

poszukiwania. 

Dron przy zakupie trzech akumulatorów może teoretycznie pracować w cyklu 

ciągłym.

33 L013 Zakup 

samochodu 

ratowniczo -

gaśniczego 

ciężkiego dla 

OSP. Łódź-

Andrzejów.

Posiadany samochód pożarniczy Jelcz 422 jest już w 

naszym posiadaniu 10 lat i drugie 10 lat służył w PSP w 

Łodzi, więc ma 20lat. Zakupiony nowy samochód 

poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszego 

osiedla, a zarazem miasta i zwiększy naszą skuteczność 

w działaniach ratowniczych.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA 1 300 000,00 zł Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Łódź-

Andrzejów pozwoli zastąpić 20-to letni samochód tej klasy.

34 G037WI Nowy samochód - 

szybsza pomoc! 

Zakup lekkiego 

samochodu 

ratowniczego z 

przyczepą 

transportową dla 

OSP  Łódź-

Wiskitno

Zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z 

przyczepą transportową znacząco poprawi gotowość 

operacyjną jednostki, a także zwiększy możliwości 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki 

nowoczesnej, przestrzennej zabudowie, samochód ten 

pomieści więcej sprzętu niezbednego do ratowania 

życia.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA POZYTYWNA 435 000,00 zł Wyposażenie jednostki OSP Łódź-Wiskitno w nowy samochód ratowniczy z 

przyczepą transportową poprawi możliwości operacyjno-techniczne jednostki, 

przekładając się pośrednio na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.
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35 B143BZ Doposażenie 

Jednostki 

Ochotniczej 

Straży Pożarnej 

Łódź-Mikołajew

Od 1928 r. Jednostka Ochotnicza Straży Pożarnej Łódź-

Mikołajew dba o bezpieczeństwo mieszkańców miasta 

Łodzi. Doposażenie jednostki w sprzęt specjalistyczny i 

ubrania ochrony osobistej pozwoli na efektywniejsze i 

bezpieczniejsze prowadzenie działań podczas akcji 

ratowniczo-gaśniczych na terenie naszego miasta.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA NEGATYWNA 290 000,00 zł Zakup dodatkowego sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych, utrzymywania w 

czystości umundurowania  oraz szkolenia, zapewni druhom ochronę zdrowia i 

życia podczas działań w trudnych warunkach.

36 B076LA Strażak XXI wieku 

- doposażenie 

jednostki OSP 

Łagiewniki w 

sprzęt ratowniczy 

oraz środki 

ochrony 

indywidualnej

Projekt polega na doposażeniu jednostki OSP 

Łagiewniki w nowoczesne środki ochrony 

indywidualnej strażaka w ilości 12 kpl. tj. hełm z 

zintegrowaną latarką, rękawice specjalne PBI, buty 

specjalne skórzane z szybkim mechanizmem zapinania 

oraz ubranie specjalne PBI. W ramach zadania 

zakupiona zostanie także torba medyczna spełniająca 

wymagania wyposażenia "PSP R1" tj. torba medyczna z 

butlą tlenową, deska ortopedyczna z pasami oraz 

szyny kramera do stabilizacji. Zakupiony sprzęt będzie 

dostępny i będzie służył wszystkim mieszkańcom Łodzi 

przez 24 godziny, 

7 dni w tygodniu.

Wydział 

Zarządzania 

Kryzysowego i 

Bezpieczeństwa

POZYTYWNA POZYTYWNA 119 000,00 zł Zakup środków ochrony indywidualnej strażaków i torby medycznej z 

wyposażeniem pozwoli na efektywniejsze

 i bezpieczniejsze prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych.

37 W105WWBudowa 

brakującego 

odcinka chodnika 

wzdłuż 

wschodniej 

strony ulicy 

Lodowej, na 

wysokości 

budynków 

Lodowa 50 i 52.

Projekt ma na celu wydłużenie (uzupełnienie) ciągu 

komunikacyjnego - pieszego biegnącego wzdłuż 

wschodniej strony ulicy Lodowej od skrzyżowania z 

ulicą Stanisław Przybyszewskiego (przystanki 

komunikacji MPK, cmentarz na Zarzewie) w kierunku 

północnym, przez osiedle MSM.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 40000 Wniosek opiniuję negatywnie ze  względu  na fakt, iż projekt nie mógłby zostać 

zrealizowany ponieważ działka nr 542/78 ma nieustalone prawo własności oraz 

nieustalone prawo władanie na zasadach samoistnego posiadania. Uchwała NR 

XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

określania wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego określa, iż Gmina zgodnie z prawem nie może wydatkować 

środków publicznych na obszarach niebędących własnością Gminy Miasta Łodzi. 

Po rozmowie na ten temat ustaliliśmy, że lider nie jest w stanie wyznaczyć innej 

działki ze względu na fakt iż ww. działka jest zlokalizowana pomiędzy działką nr 

542/77, a działką nr 542/62 i budowa brakującego chodnika nie miałaby logicznej 

całości i kontynuacji.

38 W092WWStreet Workout 

Park - ul. Wujaka

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.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 92000 Działka nr 17/8 w obrębie W-20 znajduje się w użytkowaniu wieczystym 

Spółdzielni Mieszkaniowej im. Bolesława Chrobrego, co oznacza że Miasto nie ma 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  i nie może 

przeprowadzić procesu inwestycyjnego na tym terenie. Alternatywne lokalizacje 

tj. dz. 10/48; 10/43; 10/42 w obrębie W-20 - analogicznie do ww. działki - nie 

spełniają wymogów administracyjno-prawnych.
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39 W049WWStreet workout 

nareszcie na 

Widzewie!

Projekt zakłada zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń 

siłowych (street workout) na świeżym powietrzu dla 

mieszkańców  w każdym wieku.  

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 474000 Zadanie nie możliwe do realizacji bez wykonania dojścia. Wykonanie chodnika 

prowadzącego do instalacji wiązałoby się z ze znacznym uszkodzeniem 

wystających korzeni drzew bądź ich wycinka na co Wydział Kształtowania 

Środowiska nie wyraża zgody, dodatkowo działki okalające działkę 18/1 W20  są 

oddane do wieczystego użytkowania spółdzielni mieszkaniowej więc ogranicza to 

możliwości wykonania tej instalacji.

40 P158SP Zielona oaza na 

Pogonce - park 

kieszonkowy przy 

ul. 

Pogonowskiego 

84

Zielona oaza na Pogonce będzie miejscem, gdzie 

można usiąść w cieniu pięknego drzewa, pograć z 

sąsiadami w pingponga lub poskakać na trampolinach. 

Miejscem wytchnienia dla wszystkich staropolesian.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 275000 Opinii negatywnej Wydział Gospodarki Komunalnej opiniuje wniosek negatywnie 

z uwagi gdyż:

1.w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nr 116 - ¾ działki 

wskazanej we wniosku (od strony wschodniej) przeznaczono na zabudowę 

mieszkaniową wielorodzinną, usługową oraz garaży wielopoziomowych,

2.w pozostałej części zachodniej przeznaczonej na zieleń urządzoną publiczną, 

tereny dróg, dojść i dojazdów, zgodnie z § 40 ust. 3 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1065) odległość placów zabaw dla dzieci oraz miejsc rekreacyjnych od linii 

rozgraniczających ulicę powinna wynosić co najmniej 10 m, pozostaje możliwość 

zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia zieleni oraz montaż mebli 

miejskich,

3.zgodnie z opinią Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości teren objęty 

funkcją 9.1.MW/U (ww. wschodnia część) przeznaczona jest do sprzedaży z 

zastrzeżeniem obsługi komunikacyjnej zbywanego terenu poprzez teren 

oznaczony funkcją 9.5.ZP,

4.należy również zaznaczyć, że obecni najemcy lokali mieszkalnych oraz lokali 

usługowych na terenie posesji przy ul. Pogonowskiego 84/86 są przeciwni 

realizacji zgłoszonego wniosku. Część południowa działki w chwili obecnej jest 

wydzielona ogrodzeniem i zamknięta przed dostępem osób trzecich, co znacząco 

ogranicza tereny możliwe do zagospodarowania (...).
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41 W192DL Budowa 

multimedialnego 

pomnika 11 

batalionu 

saperów, 

uwzględnienie 

zabawy 

terenowej 

geocatching w 

oparciu o wieże 

triangulacyjne 

oraz kody qr do 

aplikacji 

Łodzianina

Budowa pomnika w formie odznaki pierwotnie 16 

batalionu saperów ma uatrakcyjnić dzielnicę Stoki, 

gdzie został uformowany. Celem jest rozwój branży e-

sportu w ścisłej współpracy z aplikacją "Ja Łodzianin" 

oraz promocją karty łodzianina promując np. placówki 

gastronomiczne w zasięgu. Wnioskodawca 

współpracuje z Wojskowym Biurem Historycznym oraz 

przypomina historię łódzkich wież triangulacyjnych. 

Uwzględnia się implementację kodów qr oraz 

użyczenie głosu do opisu zadań terenowych. 

Przedsięwzięcie uatrakcyjni miasto Łódź historycznie, 

turystycznie oraz kulturowo. Zgłaszam potrzebę 

konsultacji z wydziałem geodezji oraz informatycznym.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 30 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

opiniuje negatywnie  zadanie pt.

Budowa multimedialnego pomnika 11 batalionu saperów, uwzględnienie zabawy 

terenowej geocatching w oparciu o wieże triangulacyjne oraz kody qr do aplikacji 

Łodzianina" 

 w oparciu o pozyskane cząstkowe opinie dla ww.wniosku:

Wydział Prawny w opinii prawnej. 

W zakresie celowości należy także zaznaczyć , że zgodnie z art. 18 ust 2 pkt 13 

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2020r. poz.713 ze 

zm. ) podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników należy do 

kompetencji Rady Miejskiej w Łodzi .Projekt zakłada budowę pomnika 

multimedialnego lecz będzie to pomnik w rozumieniu ww definicji ( z kamienia, 

betonu, lub brązu w formie odznaki batalionu saperów ) upamiętniający 11 

Batalion Saperów który jest wojskową formacją historyczną powstałą w 1945r. w 

Dzielnicy Stoki. Wobec powyższego realizacja projektu W192DL w ramach ŁBO 

nie jest możliwa ze względu na zapis par 2 ust 2 pkt 12 ww załącznika do uchwały 

Nr XL/1256/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021r.

(Dalsza część w karcie analizy)

42 W191SW Odkrycie rzeki 

Lamus w Parku 

im. Jana 

Kilińskiego

Postulujemy odkrycie fragmentu rzeki Lamus na 

odcinku około 100 metrów na terenie parku 

Kilińskiego (róg Kilińskiego z Tymienieckiego). Ciek ten 

płynie przez park płytko pod ziemią w dwóch 

równoległych, krytych, ceglanych kanałach. Ze 

względu na bardzo zły stan techniczny (groźba 

zarwania stropów pod spacerującymi w parku 

mieszkańcami) kanały kilka lat temu zostały 

ogrodzenie siatką. Nie wygląda to estetycznie, 

zniechęca łodzian i przybywających do naszego miasta 

turystów do odwiedzenia parku. Koszt naprawy 

uszkodzonych kanałów zdecydowanie przewyższa 

budżet odkrycia dawnej rzeki - wystarczy bowiem 

zdjąć ceglane stropy kanałów, usypać skarpy oraz 

odtworzyć znajdujący się nieopodal niewielki staw. 

.(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 580 000,00 zł Projekt jest ciekawy, nowatorski, odkryta rzeka Lamus nie wątpliwie byłaby 

atrakcją turystyczną. Jednak z uwagi na niezbędny okres przygotowania projektu 

do realizacji, który przekracza 1 rok opinia projektu jest negatywna. Z uwagi na 

skutki jakie może przynieść działanie w ramach projektu w odniesieniu  do 

warunków gruntowo-wodnych , ale i do roślinności parkowej nie można pominąć 

ani skrócić fazy przygotowawczej projektu.
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43 W129SW Ogródek 

Jordanowski przy 

ulicy Józefa

Odtworzenie ogródka Jordanowskiego na ul. Józefa. Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 388 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest negatywna. Wnioskowana działka 

znajduję się na terenie, dla którego prowadzone są prace projektowe w ramach 

koncepcji przebudowy ul. Konstytucyjnej i jej otoczenia wraz z ul. Józefa i ul. 

Szpitalną. Głównym założeniem koncepcji jest zwiększenie ilości miejsc 

parkingowych (nowe parkingi na działce 4/10), utworzenie połączenia z parkiem 

Baden–Powella poprzez ciąg pieszo-rowerowy, a także wprowadzenie strefy 

rekreacji, wykorzystując ukształtowanie terenu.

Negatywna opinia Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Negatywna opinia Biura Architekta Miasta. - teren wniosku jest przedmiotem 

opracowania przebudowy ul. Józefa i Konstytucyjnej wraz z kołnierzem, - nie 

zostało ostatecznie ustalone w powyższej dokumentacji przeznaczenie terenu 

wniosku.  W sąsiedztwie terenu wniosku są duże obszary rekreacji i wypoczynku 

jakim są parki Baden-Powella i 3-go Maja.

44 W118SW Tężnia Neo-Nowa Celem projektu jest uzupełnienie otoczenia placu 

zabaw o miejsce wypoczynku dla osób w każdym 

wieku.

W ramach projektu zrealizowana miałaby być budowa 

tężni z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, ścieżki) oraz 

delikatnym podświetleniem, zwiększającym 

bezpieczeństwo a jednocześnie nie będącym 

uciążliwym dla mieszkańców pobliskich budynków.

Całość odseparowana żywopłotem od stacji trafo i 

pergoli. Istniejące urządzenia placu zabaw 

pozostawione bez zmian.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 459 000,00 zł Na terenie nieruchomości znajdują się (m.in.) linie wodociągowe o średnicy do 

800 mm dla których strefy buforowe wynoszą do 8 m mierząc od obu stron 

przewodu. Zagęszczenie urządzeń podziemnych powoduje, iż po uwzględnieniu 

stref buforowych dla których nie należy dokonywać stałych naniesień, brak jest 

miejsca na wykonanie tężni solankowej. Ponadto po uwzględnieniu opinii  

Wydziału Kształtowania Środowiska UMŁ zadanie uzyskało rekomendację 

negatywną. Na działce W22-17/44 rośnie gęsty drzewostan. Aerozol solny z 

planowanej tężni wpływałby negatywnie na drzewa w bliskim sąsiedztwie 

inwestycji. Solanka może mieć również negatywny wpływ na elewacje 

okolicznych budynków wielorodzinnych, stacji trafo. W bezpośrednim 

sąsiedztwie znajduje się plac zabaw.
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45 W110SW Skwer 

mieszkańców i 

ich pupili - Stary 

Widzew

W centrum Łodzi wciąż brakuje miejsc, w których 

można przysiąść i odpocząć chwilę,

porozmawiać z napotkanym znajomym, czy zwyczajnie 

posiedzieć kontemplując życie

miasta. Najbardziej brak takich miejsc odczuwalny jest 

w ścisłym centrum, gdzie roślinność

stanowi niewielki procent powierzchni terenu.

Projekt zakłada stworzenie przy skrzyżowaniu ulic 

Targowej i Nawrot skweru dla okolicznych

mieszkańców i ich psów. Dzięki nowemu 

zagospodarowaniu powstanie sąsiedzka przestrzeń,

na której możliwe będą różne formy rekreacji i 

integracji społecznej, m.in. z innymi

właścicielami psów (dzięki ustawieniu elementów 

psiego placu zabaw). Nowe nasadzenia

urozmaicą okolicę i stworzą zaciszny zakątek do 

odpoczynku.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 212 000,00 zł WGK opiniuje wniosek negatywnie ponieważ działka nr 58/16, obręb W-24, 

znajduje się na terenie objętym uchwałą Nr LXXII/1946/18 Rady Miejskiej w Łodzi 

z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei Marszałka Józefa 

Piłsudskiego oraz ulic: Targowej, Juliana Tuwima i Wodnej (numer przystąpienia - 

238). Przystąpienie jest na etapie uzgodnień wewnętrznych. Negatywna ocena 

wniosku wydana przez Miejską Pracownie Urbanistyczną  uzasadniona jest w 

sposób następujący: zagospodarowanie w granicach linii rozgraniczających ul. 

Nowotargowej oraz terenu zieleni urządzonej należy zaprojektować według 

jednego całościowego projektu. Niewłaściwe jest projektowanie i realizacja 

fragmentu bez całościowej wizji zagospodarowania, która powinna uwzględniać 

szereg uwarunkowań funkcjonalnych, przestrzennych i kompozycyjnych, w tym 

m. in. zabudowę istniejącą i projektowaną, możliwość zmiany szerokości pasa 

drogowego, chodnika, zjazdów oraz pozostałych elementów zagospodarowania. 

Planowane jest poszerzenie drogi na wschód oraz Docelowo elementy takie jak 

wspomniane elementy małej architektury i nasadzenia mogą zostać 

zrealizowane, jednak ich lokalizacja i forma muszą wynikać z projektu 

zagospodarowania całego obszaru. Przedmiotowe zadanie jest zbieżne z 

koncepcją ukształtowania systemu przestrzeni publicznych w koncepcji 

projektowanego planu miejscowego z zastrzeżeniem utrzymania terenu jako 

publicznego i ogólnodostępnego. (Dalsza część w karcie analizy)

46 W065DL Zagospodarowan

ie skweru przy 

ulicy Tadeusza

Projekt przewiduje zagospodarowanie skweru u zbiegu 

ulic Listopadowej i Tadeusza. Teren jest zaniedbany od 

lat, jednak zdążył na nim wyrosnąć ładny lasek 

brzozowy. Po usunięciu chwastów i gałęzi, w kolejnym 

etapie zostanie wytyczona alejka parkowa i ustawione 

ławki oraz kosze na odpady.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 165 500,00 zł brak możliwości wykonania zadania na nieruchomości prywatnej

47 W054ST Stoki przyjazne 

wszystkim:  nowa 

alejka pomiędzy 

ulicami Skalna 2 - 

Zbocze 2

Budowa nowej alejki / chodnika w miejsce istniejących 

przedeptów pomiędzy ulicą Skalną 2  (gdzie 

zlokalizowany jest Urząd Pocztowy i Biblioteka) a ulicą 

Zbocze 2. Alejka powinna być zgodna z łódzkim 

standardem dostępności, czyli zapewniać w różnych 

warunkach pogodowych bezpieczne przejście przez 

park pomiędzy budynkami dla wszystkich 

mieszkańców Stoków, czyli również dla osób starszych, 

młodych matek z wózkami oraz osób 

niepełnosprawnych.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 116 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest negatywna. Wspólnota Mieszkaniowa 

Skalna 1 nie wyraża zgody na wybudowanie przedmiotowego traktu, który 

przechodziłby przez tereny dzierżawione przez Wspólnotę. Dodatkowo alejka 

poprowadzona jest przez zaplanowane w inwestycjach WM Skalna 1 miejsca 

parkingowe przeznaczone dla jej mieszkańców.

Złożono również wniosek o dzierżawę na dz. nr 217/97 obręb W-12 pod stację 

ładowania samochodu elektrycznego.  Projektowana alejka na dz. nr 215/83 

obręb W-12 może również kolidować z przygotowaną umową dzierżawy dla WM 

Zbocze 2/12 pod miejsce gromadzenia odpadów.
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48 W047SW Nowy parking dla 

mieszkańców 

ulicy Wilczej

Projekt zakłada budowę jednorzędowego parkingu 

ogólnodostępnego na około 25 miejsc postojowych, 

wzdłuż ogrodzenia boiska. Wjazd na parking mógłby 

znajdować się od nr działki  W25-134/37. Miejsca 

postojowe wykonane z płyt ażurowych, dojazd do 

parkingu i miejsc postojowych wykonany z asfaltu lub 

kostki.

W obecnej chwili mieszkańcy ulicy Wilczej są zmuszeni 

parkować samochody z dala od swoich bloków ze 

względu na małą liczbę miejsc parkingowych. W tej 

sytuacji parkowanie następuje wzdłuż ulicy 

Tymienieckiego. Powoduje to, że uniemożliwiony jest 

ruch w obu kierunkach. Wyjeżdżając z ulicy Wilczej 

trzeba wychylić się samochodem do środka drogi 

poprzez zaparkowane auta, aby sprawdzić czy droga 

jest wolna do wyjazdu co wpływa na bezpośrednie 

bezpieczeństwo podróżujących.  (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 254 000,00 zł Podstawowy problem stanowi wykonanie przyłącza po stronie PGE na co UMŁ 

nie ma wpływu (wykonanie przyłącza do 2 lat). Następną bardzo istotną kwestią 

jest NEGATYWNA opinia Wydziału Kształtowania Środowiska wskazująca, iż na 

działce znajduje się liczny drzewostan co wiąże się z zachowaniem strefy 

ochronnej systemu korzeniowego. Przy tak dużych drzewach zostaje niewiele 

miejsca pod ewentualną inwestycje. Należy również mieć na uwadze, że projekty 

są uzgadniane z poszczególnymi Wydziałami UMŁ i uzyskanie negatywnej opinii z 

WKŚ wiąże się z brakiem możliwości dalszego procedowania zadania.  Brak innej 

działki w pobliżu dla lokalizacji wskazanej inwestycji.  W związku z powyższym 

ocena jest NEGATYWNA.

49 W003SW Chcemy się 

bawić, ale nie 

mamy gdzie. 

Neonowa 

Widzew-Stary

Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe dla 

dzieci  od 1-12 lat.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 270 000,00 zł Negatywna opinia wynika z braku możliwości technicznych wykonania zakresu 

zgłoszonego wniosku ze względu na sieci znajdujące się pod ziemia oraz zawarte 

umowy o użyczenie terenu. Załączona mapa obrazuje prowadzenie sieci, które 

uniemożliwiają montaż urządzeń wraz ze strefą bezpieczną z zachowaniem 

wymaganych odległości. Ponadto w pobliżu nie ma działki, która można wskazać 

jako zastępczą.
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50 S054KA Zielone miejsca 

postojowe przy 

Pogotowiu

W ścisłym centrum miasta wciąż brakuje miejsc 

postojowych, co powoduje ciągłe rozjeżdżanie 

terenów zieleni i każdej innej przestrzeni otwartej. 

Przy ulicy Sienkiewicza, w okolicy licznych szkół, 

przedszkoli i instytucji publicznych, w tym pogotowia i 

przychodni, brak problem ten jest szczególnie 

nasilony. 

Projekt polega na uporządkowaniu działki przy ul. 

Sienkiewicza 147, na której od lat funkcjonuje 

nieformalny parking samochodów osobowych. 

Uporządkowanie tej działki poprzez naprawę 

nawierzchni dojazdów do nieruchomości, wyznaczenie 

miejsc postojowych zgodnie z przepisami oraz 

wprowadzenie zieleni urządzonej (wraz z systemem 

retencji rozproszonej w tereny zieleni) jako izolacji 

parkingu od okolicznych budynków mieszkalnych 

poprawi funkcjonalność tego terenu oraz podniesie 

jego jakość estetyczną.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 285 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy Edukacji i Kultury UMŁ  

negatywnie opiniuje propozycję zadania do budżetu obywatelskiego  pn.„Zielone 

miejsca postojowe przy Pogotowiu’’ które dotyczy działki wskazanej we wniosku 

S-8, 82/3.

Uzasadnienie:

Ze względu na fakt, że plan miejscowy procedowany jest w oparciu o Ustawę o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., musi 

spełniać wiele wymogów.

Z opinii Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi wynika, że wskazana we 

wniosku działka objęta jest przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie alei: Tadeusza Kościuszki, Adama 

Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulic: Henryka Sienkiewicza, 

Brzeźnej i Radwańskiej - uchwała Nr LXXII/1913/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 

14 czerwca 2018 r. Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla tego obszaru jest obecnie na etapie opracowania ogólnej 

koncepcji zagospodarowania, który zakłada m.in. sukcesywne uzupełnianie 

niezabudowanych działek w pierzejach ulic strefy śródmiejskiej, w tym ul. 

Sienkiewicza. 

W opinii MPU przedmiotowa działka powinna zostać przeznaczona pod 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną/usługową (MW/U), aby w celu 

racjonalnego wykorzystania jej potencjału i położenia mogła po uchwaleniu 

planu zostać przekazana do sprzedaży.

51 S044KA Wisła zgłoś się, 

tu Szarik! - 

budowa 

multimedialnego 

pomnika i 

sortowników na 

odpady

Dedykowane szczelne pojemniki o wybranej 

pojemności z wbudowanymi czytnikami kart itp. (karta 

łodzianina). Szczelność uwzględnia gromadzenie się na 

ściankach pkt rosy. Odbiór nakrętek będzie się 

odbywał poprzez mechanizm uniemożliwiający wrzuty 

innych elementów niż założone. Możliwy przydział pkt 

może się odbywać np. metodą wagową. Szczegółowe 

rozw. będą dopiero na etapie złożonego projektu. 

Postument dla Szarika dowolny by zredukować koszty 

ale solidny by uwzględnić elektronikę 

zaimplementowaną nie w stricte psa. Działka dost w 

2019 r. na inny projekt zatem może tam powstać 

inwestycja.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 208 000,00 zł W oparciu o pozyskane opinie Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ negatywnie 

opiniuje wniosek "Wisła zgłoś się. tu Szarik! - budowa multimedialnego pomnika i 

sortowników na odpady".(S7- działka 42/57 skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. 

Piłsudskiego k. billboardu)

Analizując wniosek "Wisła zgłoś się. tu Szarik! - budowa multimedialnego 

pomnika i sortowników na odpady" pod kątem spełnienia wymogu formalnego 

określonego w rozdz. 2 § 2.2 pkt 12) załącznika do uchwały RM w Łodzi nr 

XLI/1256/21 z 17 marca 2021 r., który brzmi: 2. W ramach ŁBO nie mogą być 

realizowane projekty: 12)  budowy pomników upamiętniających osoby lub 

wydarzenia w przestrzeni miejskiej dopuszczalne byłoby uwzględnienie takiego 

wniosku, gdyż nie dotyczy on osoby ani wydarzenia ( w tym historycznego), pies 

Szarik ma charakter fikcyjny i został spopularyzowany w powieści literackiej a 

potem w filmie . Z punktu widzenia celowości realizacji takiego pomnika i 

wykonywania zadań publicznych przez Miasto Łódź Jakkolwiek nie budzą 

wątpliwości pojemniki na segregację to powiązanie ich z pomnikiem ( a w 

zasadzie z obiektem małej architektury w myśl ustawy prawo budowlane) i ceną 

pomnika znacznie przewyższająca wartość pojemników sprawia, że realizowany 

projekt nie spełnia wymogu celowości i gospodarności, o którym mowa w par. 2 

ust. 2 pkt. 1 w/w uchwały. 

(Dalsza część w karcie analizy)
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52 P202LP Miejsca 

postojowe przy 

dojeździe do 

wejścia na teren 

Uroczysko - 

Lublinek

Budowa 21 miejsc parkingowych przy wjeździe na 

teren Uroczyska - Lublinek wraz z remontem drogi 

dojazdowej obejmującej również dojazd do ROD 

"Pienista" na odcinku 100 m2 o szer. 4 m2. 

Proponowana inwestycja służyć będzie przede 

wszystkim mieszkańcom okolicznych osiedli jak 

również działkowcom z pobliskiego ROD "Pienista" 

celem uniemożliwienia parkowania samochodów 

osobowych oraz uniemożliwienie dojazdu osobom 

niepełnosprawnym do strefy rekreacyjnej, terenu 

zielonego Uroczyska-Lublinek. Inwestycja obejmuje 

również urządzenie drogi dojazdowej do ww. strefy 

rekreacyjnej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 153 400,00 zł

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

informuje, że po analizie  opinii cząstkowych z obszaru planistycznego opiniuje 

negatywnie zadanie pn. ,,Miejsca postojowe przy dojeździe do wejścia na teren 

Uroczysko – Lublinek’’ :

Biuro Architekta Miasta negatywnie opiniuje wniosek. Dla obszaru, na którym 

znajdują się działki objęte wnioskiem sporządzany jest aktualnie miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, według którego znajdują się one na terenach 

oznaczonych symbolami KK (teren komunikacji kolejowej) i Co (teren 

infrastruktury technicznej ciepłowniczej). Oznacza to, że wniosek jest sprzeczny z 

założeniami polityki przestrzennej Miasta dot. omawianego terenu, co w 

przyszłości może uniemożliwić wykorzystanie nieruchomości w sposób opisany 

we wniosku. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi uprzejmie informuje, że działki o 

numerach 42/3, 43/1, 44/1, 45/3, 46/1 w obrębie P-32 znajdują się w granicach 

terenu, dla którego obecnie jest procedowany plan miejscowy (Uchwała Nr 

LXXII/1938/18 z dnia 14 czerwca 2018r). Na terenie wskazanym we wniosku jest 

planowana budowa Łącznicy Kolejowej do Portu Lotniczego im. Władysława 

Rejmonta. Po stronie zachodniej działki częściowo znajdują się w granicach 

terenu kolejowego (na planie 1KK). Poza tym pozostałe części działek należą do 

obszaru 1Co.

53 P195KO Zwiększenie 

bezpieczeństwa 

mieszkańców i 

podniesienie 

komfortu życia 

poprzez poprawę 

układu 

komunikacyjnego 

ulicy 

Pietrusińskiego - 

Koziny

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców zamieszkujących przy ulicy 

Pietrusińskiego przez usprawnienie dojazdu służb 

miejskich takich jak straż i pogotowie ratunkowe. 

Dodatkowo, projekt ten, mógłby pozytywnie wpłynąć 

na jakość życia mieszkańców ulicy Pietrusińskiego i 

Okrzei dzięki wykonaniu nowych nasadzeń zieleni i 

wykonaniu nowych 12 miejsc parkingowych. Cel 

projektu zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie 

połączenia drogowego, o nawierzchni z kostki 

betonowej, łączącego ulice Pietrusińskiego i Okrzei. 

Połączenie to ma szczególne znaczenie właśnie dla 

ulicy Pietrusińskiego, gdyż ulica ta jest ulicą bez 

wylotu. Ulica nie ma bezpośredniego połączenia z ulicą 

Drewnowską i Srebrzyńską. Sama ulica Pietrusińskiego 

jest wąska i przejazd nią bywa utrudniony. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 242 000,00 zł Na podstawie otrzymanych opinii z Jednostek oraz analizy możliwości 

technicznych proponowane zadanie nie może być realizowane w przeciągu 1 

roku kalendarzowego. Ponadto projekt może się spotkać ze sprzeciwem 

mieszkańców okolicznych bloków. Obecnie jest to teren spacerowy. Kolejnym 

bardzo istotnym aspektem jest ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja S.A. 

służebności, który zakłada zaniechaniu przez właściciela nieruchomości 

obciążanej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i 

nasadzeń. 

W związku z powyższym opinia wniosku jest NEGATYWNA



19

54 P183ZL Park 

kieszonkowy 

pomiędzy ulicami 

Deca, Żołnierską i 

Szwadronową

Uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami Deca, 

Żołnierską i Szwadronową, chętnie odwiedzanego 

przez okolicznych mieszkańców. Wyznaczenie 

utwardzonych alejek spacerowych w miejscu 

istniejących ścieżek. Instalacja pięciu ławek. Projekt 

można kontynuwać w ramach kolejnych edycji BO 

poprzez zwiększenie ilości alejek, instalacji latarni czy 

koszy na śmieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 140 000,00 zł stan prawny nieruchomości nieustalony

55 P176ZL Aktywny 

wypoczynek - 

siłownia 

plenerowa 

pomiędzy ulicami 

Deca, Żołnierską i 

Szwadronową

Zagospodarowanie części terenu pomiędzy ulicami 

Żołnierską, Szwadronową i Deca celem utworzenia 

siłownik plenerowej dla okolicznych mieszkańców.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 130 000,00 zł część działki objęta jest umową dzierżawy z przeznaczeniem terenu na cel 

rekreacyjno-wypoczynkowy, umowa obowiązuje od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 

r. Działka nr 16, P-2, nieustalone prawo własności, brak KW. nieuregulowany stan 

prawny Gmina Miasto Łódź nie jest właścicielem nieruchomości

56 P164LP Woda to Życie na 

Laskowickiej

Utworzenie sieci wodociągowej dla mieszkańców ulicy 

Laskowickiej. W skład części I-ej wchodzi: 

zaprojektowanie całej sieci wodociągowej dla ulicy 

Laskowickiej, dołączenie do istniejącej sieci 

wodociągowej przy skrzyżowaniu ulic Dolinna / 

Laskowicka, wykonanie pierwszego odcinka włącznie z 

przejściem sieci wodociągowej pod rzeką Karolewką.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 656 490,00 zł 1. Z uwagi na znaczny zakres inwestycji oraz konieczność uzyskania stosownych 

zgód i pozwoleń, realizacja inwestycji przekroczy 1 rok;

2. Na obecnym etapie z uwagi na brak konkretnych założeń nie jest możliwe 

określenie dodatkowych kosztów w wariancie przejścia prze koryto rzeki 

(zwiększenie kosztów inwestycji).

3. Inwestycja związana z budowa sieci na rozpatrywanym odcinku ul. 

Laskowickiej, z uwagi na niski stopień gęstości zabudowy na danym obszarze, 

wykazuje stosunkowo niski efekt w postaci ilości przyłączonych posesji w 

stosunku do nakładów finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

4. Wniosek niemożliwy do realizacji jako ponadosiedlowy z uwagi na 

ogólnodostępny projektu.



20

57 P135KO "Psi Park" - 

budowa 

ogrodzonego 

wybiegu dla 

psów z 

urządzeniami do 

zabaw na Osiedlu 

Koziny

Celem projektu jest budowa ogrodzonego wybiegu, 

placu zabaw dla psów. W Łodzi brakuje przestrzeni, w 

której psy mogą swobodnie biegać, bawić się, nie 

stwarzając zagrożenia dla dzieci i osób dorosłych. 

Wybieg dla psów będzie zabezpieczonym miejscem, 

gdzie psy będą mogły wyładować swoją energię i 

"socjalizować się" z innymi czworonogami. Takiego 

miejsca na osiedlu Koziny zdecydowanie brakuje. Na 

terenie psiego parku zostaną zainstalowane 

urządzenia służące do zabawy m.in.: kładka, podest, 

palisada, paliki do slalomu, tunel.

W parku zainstalowane byłyby także ławeczki dla 

właścicieli psów, kosze na śmieci i pojemniki na psie 

odchody. To miejsce służyłoby mieszkańcom i 

ekspertom od behawiorystyki także do tresury psów i 

właściwego wychowania zwierząt.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 189 000,00 zł Działka w części stanowi własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wapiennej 

49/51 - która negatywnie zaopiniowała wniosek we wskazanej lokalizacji.

Wnioskodawca mimo kontaktów nie wskazał innej działki do realizacji zadania.

58 P087ZL Psiaki i dzieciaki - 

bezpieczne 

miejsce zabaw w 

okolicy ulicy 

Żołnierskiej

Stworzenie bezpiecznego i ekologicznego miejsca 

zabaw dla dzieci oraz psów. Do tego celu 

wykorzystamy działkę znajdującą się między ulicami 

Żołnierską i Deca. Projekt zakłada wyznaczenie i 

wykonanie dwóch ogrodzonych placów zabaw, 

zachowując obecnie istniejące ścieżki łączące ul. Deca i 

ul. Żołnierską. Jeden plac przeznaczony będzie  dla 

dzieci. Wykorzystując istniejące drzewa i urządzenia, 

budując piaskownicę i stawiając ławki dla rodziców 

stworzymy miły zacieniony plac zabaw i miejsce 

odpoczynku. Dodatkowym elementem atrakcyjnym 

również dla starszych dzieci będzie zjazd linowy czyli 

tyrolka. Drugi ogrodzony teren przeznaczony będzie 

dla czworonożnych pupili, aby w bezpieczny sposób 

wyprowadzać psy na spacer. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 351 000,00 zł Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2021/2022 jest NEGATYWNA. 

Zgodnie z § 2 ust. 2 UCHWAŁY NR XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 

marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w ramach ŁBO nie mogą być realizowane 

projekty:

2) dotyczące obszaru, na którym gmina albo powiat nie może zgodnie z prawem 

wydatkować środków publicznych;

10) zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której 

Prezydent nie ma możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu 

nieruchomością na cele budowlane lub poza obszarem miasta Łodzi.

Zapis ten dotyczy działki nr 16 w obrębie P-2 - nieustalone prawo własności oraz 

nieustalone władanie na zasadach samoistnego posiadania.

Lider nie wskazał alternatywnej lokalizacji.
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59 P084ZM Mania Zdrowia - 

Tężnia solankowa 

na Zdrowiu

Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej tężni 

solankowej, która będzie usytuowana wśród zielonych 

terenów Osiedla Zdrowie-Mania. Tężnie solankowe 

mają walory prozdrowotne, w tym sprzyjają odnowie 

biologicznej. Planowany obiekt ma być zlokalizowany 

w pobliżu  Piłkarskiego Ośrodka Treningowego 

Minerska oraz  szkoły Marcina Gortata w Łodzi. Z 

obiektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak 

i osoby odwiedzające Ośrodek czy uczniowie szkoły. 

Budowa tego obiektu w planowanej lokalizacji pozwoli 

nie tylko na poprawę zdrowia i integrację 

mieszkańców Osiedla, ale również regenerację 

młodzieży korzystającej z pobliskiej infrastruktury 

sportowej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 200 000,00 zł brak pozytywnej opinii Wydziału Kształtowania Środowiska

60 P073RS Razem 

przyjemniej i 

bezpiecznej - coś 

dla nas i naszych 

czworonożnych. 

Osiedle Retkinia 

Zachód-Smulsko

Projekt zakłada poszerzenie oferty rekreacyjno- 

integracyjnej. Wskazane jest też wyznaczenie 

przestrzeni wzmacniającej bezpieczeństwo osób 

korzystających z terenu zielonego, jak również 

przebywających w nim czworonożnych pupili. Taką 

przestrzenią będzie wybieg dla psów, czyli bezpieczne, 

ogrodzone miejsce, gdzie psy będą mogły przebywać 

bez smyczy i kagańca, swobodnie biegać i wejść w 

interakcję z innymi psami i ich właścicielami. Wybieg 

zostanie wyposażony w śluzę ( podwójną bramkę) 

uniemożliwiająca przypadkową ucieczkę psa. Na 

terenie wybiegu stanie ławka dla właścicieli, co 

umożliwi im sprawowanie bezpośredniej kontroli nad 

zwierzakami a także wypoczynek i integrację . Ławka z 

oparciem znajdzie się też w sąsiedztwie 

wybiegu.Wskazane jest też zamontowanie dwóch 

wodopojów dla zwierząt ( w szczególności psów). 

Jeden z wodopojów znajdzie się na terenie wybiegu. 

(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 140 000,00 zł Po dokonaniu analizy merytorycznej Wydział Kształtowania Środowiska zadanie 

zaoopiniował negatywnie ze względu na brak dostępu do wskazanej działki z 

drogi publicznej. Działka jest otoczona terenami prywatnymi, które mogą zostać 

ogrodzone i teren zostanie wyłączony z użytku ogólnego. Zgodnie z opinią 

Zarządu Dróg i Transportu nie ma możliwości skomunikowania wskazanej 

lokalizacji z drogą publiczną.
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61 P072RS Retkinia pierwszy 

integracyjny plac 

zabaw dla dzieci 

niepełnosprawny

ch z elementami 

edukacyjnymi

Plac zabaw ma na celu łączyć funkcje integracyjne, 

edukacyjne,  jak również stanowić jedno z bardziej 

atrakcyjnych i  nowoczesnych  miejsc na Retkini dla 

najmłodszych. Dopuszczalne są tylko zabawki, gdzie 

będą z nich mogły korzystać zarówno dzieci zdrowe jak 

i z dysfunkcjami. Plac zabaw powstanie na terenie 

zieleńca miejskiego w pobliżu ogródków działkowych 

oraz miejscu gdzie jest na tyle blisko osiedla aby był 

łatwo dostępny, natomiast hałas nie przeszkadzał jego 

mieszkańcom, zostanie wygrodzony ogrodzeniem. 

Urządzenia na placu zabaw będą wielofunkcyjne, 

typowo integracyjne z karuzelą dla dzieci 

niepełnosprawnych, z małą zjeżdżalnią w kształcie 

traktora (aby podkreślić iż historycznie były kiedyś to 

tereny rolnicze) dla maluchów- tak jak te w kartach 

załączonych do wniosku oraz duży kompleks 

połączonych elementów zabawowych w postaci wierzy 

wielofunkcyjnej.(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 651 000,00 zł Południowy fragment działki 369/314 objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w 

rejonie: ul. Maratońska, tory PKP, północna granica miasta, granica Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Nowy Józefów-Srebrna” i znajduje się na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 63UKS, dla którego plan ustala 

zabudowę usług obsługi komunikacji (stacje paliwowe, parkingi, obiekty 

związane z obsługą komunikacji zbiorowej).

Wskazana lokalizacja jest wyjątkowo niekorzystna z uwagi na fakt, że działka z 

każdej strony bezpośrednio przylega do terenów przeznaczonych na obsługę 

komunikacji samochodowej - znajduje się pomiędzy dwiema jezdniami (po 

stronie północnej i południowej) oraz parkingiem (po stronie zachodniej) i 

garażami (po stronie wschodniej) - co w sposób oczywisty koliduje z 

proponowaną funkcją. Ponadto dojście do wskazanej działki wymaga w każdym 

przypadku przejścia przez ruchliwą jezdnię, co z uwagi na brak sygnalizacji 

świetlnej oraz przewidywany wiek użytkowników czyni dojście do placu zabaw 

niebezpiecznym. Przeznaczenie przylegających do działki terenów określone jest 

w mpzp jako tereny usług obsługi komunikacji. Kontynuacja tej funkcji jest 

pożądana również dla nieruchomości wskazanej przez autora wniosku. 

(Dalsza część w karcie analizy)

62 P063LP Parking na 

Pienistej

Projekt przewiduje wykonanie ogólnodostępnego 

parkingu dla okolicznych mieszkańców oraz osób 

odwiedzających oraz przyjeżdzających do kościoła.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 200 000,00 zł Biuro Architekta Miasta: Zadanie jest sprzeczne z obowiązującym „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi” 

przyjętego uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 

2018 r.

Wydział Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje negatywnie. Realizacja 

inwestycji wiązałaby się ze znaczną wycinką drzew.
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63 P057KR Zakręcony plac 

zabaw, zielony 

skwer ul. 

Objazdowa/Karol

ewska - 

społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Zbudowany zostanie nowoczesny plac zabaw wraz z 

nowym "Zielonym" skwerem. Zakręcony plac zabaw, 

to zestaw nowoczesnych karuzel, które będą stanowić 

temat przewodni tego miejsca. Teren pod skwer 

zostanie posprzątany. Ubytki w trawniku zostaną 

uzupełnione. Przestrzeń nie zostanie podzielona. Plac 

zabaw nie będzie ogrodzony. Nawierzchnia 

amortyzująca ma być tylko tam, gdzie wymagają tego 

przepisy. Zastosować należy nawierzchnię piaskową. 

Zachowane zostaną wszystkie drzewa i krzewy. 

Przestrzeń zielona nie ma być aranżowana od nowa. 

Skwer ze względu na swoje lokalizacje, będzie 

stanowić naturalny przystanek dla wędrujących 

między parkami Poniatowskiego i Zdrowiem.

 (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 300 000,00 zł II ETAP OPINIOWANIA PODTRZYMANA NEGATYWNA OPINIA ZMIANA 

LOKALIZACJI.

1.Projekt złożony w ŁBO 2021/2022 nie jest zgodny z zapisami uchwały Rady 

Miejskiej w Łodzi §9.  pkt.  8  uchwały Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z 

dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 

kwietnia 2021 r. poz. 1559).

8. w trakcie oceny nie można dokonywać istotnych zmian zakresu projektu, a 

zmiana lokalizacyjna może nastąpić jedynie na najbliższą możliwą w stosunku do 

pierwotnej.

Uzasadnienie; zmiana lokalizacji ( wskazano nową działkę nr.5/32 obręb P-28 ) 

dokonano zmiany w karcie zmian na wniosek  Lidera, swoim zakresem zadanie 

wykracza poza obręb  Osiedla Polesie - Karolew - Retkinia Wschód  i jest 

zlokalizowane  na Osiedlu Stare Polesie. Zatem złożony projekt nie jest zgodny z 

zapisami uchwały Rady Miejskiej w Łodzi §9.  pkt.  8  uchwały Nr XL/1256/21 

Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, 

jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559).

2.Na tym samym terenie Parku im. ks. J. Poniatowskiego (okolice street workout) 

zgłoszono inny wniosek id P190SP pn. "Treningowy park przeszkodowy Ninja dla 

dzieci i dorosłych w Parku im. ks. J. Poniatowskiego". Wniosek ten zaopiniowany 

był negatywnie zarówno przez ZZM jak i Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków. (Dalsza część w karcie analizy)
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64 P056LP Odlotowy Plac 

Zabaw przy 

Lotnisku w Łodzi

Plac zabaw o tematyce lotniczej przeznaczony dla 

dzieci z okolicznych osiedli i wspólnot mieszkaniowych 

które znajdują się i powstają przy ulicy Pienistej oraz 

sąsiednich ulicach. 

Plac zabaw ulokowany pomiędzy parkingami na 

trawiastym terenie z kilkoma drzewami dającymi cień 

w upalne dni. Z placu zabaw będzie można podziwiać 

starty i lądowania samolotów ze względu na widok na 

płytę postojową lotniska.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 180 900,00 zł II Opinia podtrzymano opinię  negatywną- po zmianie lokalizacji.

Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

Urzędu Miasta Łodzi po dodatkowej analizie wynikającej  ze zmian lokalizacji 

dokonanej w karcie zmian we Wniosku Wniosku P056LP ,,Odlotowy Plac Zabaw 

przy Lotnisku w Łodzi'', zmiany dokonano na wniosek Lidera dotyczy ona w 

swoim zakresie zmian lokalizacji na częśći działek nr. 32/4 i 31/7 obręb P-34,  

Podtrzymuje negatywną opinie dla wniosku.

Uzasadnienie:

lokalizacja inwestycji, która jest przedmiotem wniosku, w granicach działek 32/4 i 

31/7 w obrębie P-34 koliduje z planowaną stacją kolejową dla terminalu lotniska 

im. Władysława Reymonta.

Utworzenie placu zabaw w podanej lokalizacji ( cz.dz. nr.32/4 oraz 31/7 obręb P-

34) poza terenami mieszkaniowymi  jest niezasadne i będzie wymagało 

dojeżdżania do niego przez potencjalnych użytkowników, co może skutkować 

parkowaniem pojazdów na terenach zielonych, ponadto wymaga 

skomunikowania go z istniejącymi ciągami pieszymi (budowy infrastruktury 

umożliwiającej ruch pieszych do/z placu zabaw), obecnie brak takiej 

infrastruktury wyklucza zasadność i rodzi obawy o celowość i gospodarność przy 

wydatkowaniu środków publicznych na to zadanie. Działania zmierzające w 

kierunku budowy placu  zabaw  w miejscu oddalonym od zwartej zabudowy 

osiedla Polesie - Lublinek-Pienista  w odległość około 1km, posiadają przesłankę  

niegospodarności. Brak potencjalnych odbiorców projektu.  

 (Dalsza część w karcie analizy)

65 P055KR Zaplątany plac 

zabaw - park 

linowy - 

społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Plac zabaw zostanie rozbudowany o duży park linowy 

oraz wielopoziomowy plac zabaw. Park linowy z 

powodzeniem licznie odwiedzany przez dzieci 

funkcjonuje w Parku nad Sokołówką. Wielopoziomowy 

plac zabaw jest hitem w parku Czyżyny w Krakowie. 

Czas wprowadzić do naszej przestrzeni nowoczesne 

formy wypoczynku. Nowa przestrzeń idealnie wpisuje 

się w charakter, jaki posiada plac zabaw Karolek z 

funkcjonującym tu skatepark. Ubytki w trawniku 

zostaną uzupełnione. Przestrzeń nie zostanie 

podzielona. Plac zabaw nie będzie ogrodzony. 

Nawierzchnia amortyzująca ma być tylko tam, gdzie 

wymagają tego przepisy. Zastosować należy 

nawierzchnię piaskową. Zachowane zostaną wszystkie 

drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona nie ma być 

aranżowana od nowa.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 401 000,00 zł Opinia negatywna - wniosek jest zbyt ogólny wobec jego potencjalnej złożoności. 

Nie podano żadnych informacji w jaki sposób i przez kogo będzie administrowany 

park linowy, jakie środki bezpieczeństwa użytkowania będą stosowane oraz kto 

będzie je egzekwował - nadzorował bezpieczne użytkowanie. Ponadto nie 

podano informacji o rozwiązaniach np. w zakresie wysokości na jakiej rozpięte 

będą liny, ich rozpiętości - długości przejazdów, ilości tras i ich kierunków oraz w 

jaki sposób projekt zostanie pogodzony z funkcjonującym już placem zabaw pod 

względem funkcjonalności, a zwłaszcza bezpieczeństwa różnych grup 

użytkowników. Nie podano danych koordynujących przestrzennie funkcję nową z 

istniejącą. Z uwagi na rozbudowę już istniejącego placu zabaw i specyfikę 

wniosku, wniosek wydaje się niedopracowany pod względem założeń 

projektowych. W tym przypadku celowe jest załączenie uproszczonego szkicu z 

opisem wyjaśniającym założenia dla oceny czy jest on możliwy do realizacji, 

ponieważ obecne zagospodarowanie i liczne ciągi piesze przecinające teren są w 

potencjalnej kolizji z zamierzeniem enigmatycznie określonym we wniosku. 

Zadanie w przypadku sprecyzowanego o powyższe wniosku wymaga 

opracowania projektu budowlanego przez osobę uprawnioną i uzyskania 

pozwolenia na budowę. Zasadne wydaje się ogrodzenie parku linowego, co jest 

w sprzeczności z istniejącymi ciągami pieszymi na terenie. (Dalsza część w karcie 

analizy)
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66 P048KR Grota solna na 

Kusocińskiego - 

społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Wybudowana zostanie okrągła altana, podłogi i ściany 

zostaną zbudowane z bloków solnych. Na dachu 

zamieszczone zostaną panele słoneczne zasilające 

kamerę, oświetlenie, dysze wodne (wodę spływająca 

po ścianie). Postawione zostaną leżaki parkowe. Grota 

będzie służyć relaksowi, pobudzając zmysły.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 230 000,00 zł Na podstawie uzyskanych opinii merytorycznych, Wydział Gospodarki 

Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi 

opiniuje negatywnie powyższy wniosek dotyczący budowy ,,Groty solnej na 

Kusocińskiego - społeczność osiedlowa Karolew Retkinia" działka nr. 57/48 obręb 

P-26. Wykonanie groty w altanie na świeżym powietrzu nie pozwoli zapewnić 

podstawowych dla funkcjonowania groty warunków m.in niskiej temperatury. 

Wszelkie inwestycje z solą są bardzo drogie w utrzymaniu np. tężnie solankowe. 

Tego typu obiekty powinny być realizowane w przestrzeniach zamkniętych - 

budynkach, a nie na otwartej przestrzeni. Zwraca się jednak szczególną uwagę na  

wysokie, coroczne ponoszenie kosztów utrzymania niniejszej inwestycji oraz 

oddziaływanie projektu na środowisko.

67 L220 Zamiast parkingu 

ławeczka dla 

urzędników

Projekt zakłada zamianę parkingu urzędniczego przed 

UMŁ od strony placu Komuny Paryskiej w miejsce 

relaksu oraz poczekalnię dla interesantów urzędu. 

Strefa relaksu ma znajdować się bezpośrednio po 

wyjściu z budynku od strony placu Komuny Paryskiej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 20 000,00 zł Brak merytorycznego uzasadnienia realizacji projektu ze wzgledu na zmiany w 

zagospodarowaniu całego terenu sąsiadującego z budynkami UMŁ i UW.

68 L218 Większy parking 

przy ŁDK

Projekt zakłada poszerzenie parkingu przed Łódzkim 

Domem Kultury o fragment który powstał z 

wyprostowania ulicy Traugutta i jest obecnie 

nieużywany.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 230 000,00 zł WGK opiniuje wniosek negatywnie ponieważ proponowane zadanie jest 

sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętego uchwałą Nr III/41/4 Rady Miejskiej W Łodzi z dn. 29 

grudnia 2014 r. Dla obszaru, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa 

nieruchomość, prowadzone jest postępowanie w sprawie sporządzenia nowego 

planu miejscowego (uchwała Nr XXXIV/1117/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 

grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w 

rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Jana Kilińskiego i Juliana Tuwima). Projekt ww. 

planu znajduje się na początkowym etapie procedury planistycznej, w związku z 

czym nie jest możliwe stwierdzenie, czy jego ustalenia będą zmieniały zapisy 

obowiązującego planu dla przedmiotowej nieruchomości. W chwili obecnej jako 

wiążące należy traktować ustalenia obowiązującego planu miejscowego.

 Tworzenie parkingu naziemnego w ścisłym centrum miasta stoi w sprzeczności z 

celem operacyjnym 4.4: Tworzyć konsekwentną preferencję dla ruchu pieszego, 

rowerowego, i transportu publicznego z uwzględnieniem dostosowania do zmian 

klimatu oraz z celem operacyjnym 2.2 Tworzyć przesłanki do odczuwania dumy z 

centrum Łodzi przez wprowadzanie do centrum projektów budujących prestiż 

obszaru. Ponadto projekt nie jest zgodny z obowiązującą strategią rozwoju 

miasta i przygotowywanym projektem strategii rozwoju do roku 2030+.
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69 L209 Łąki kwietne na 

pętlach 

tramwajowych

PROJEKT MA NA CELU STWORZENIE ŁĄK KWIETNYCH 

NA TERENIE KRAŃCÓWEK TRAMWAJOWYCH, DZIĘKI 

CZEMU NUDNY, MIEJSKI TRAWNIK ZAMIENI SIĘ W 

RÓŻNOKOLOROWY KOBIERZEC, CO POPRAWI 

ESTETYKĘ PĘTLI 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. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 618 560,00 zł projekt Budżetu Obywatelskiego może generować w przyszłości duże koszty 

utrzymania i ewentualnego odtworzenia łąki kwietnej w przypadku awarii lub 

konieczności dokonania okresowej naprawy Infrastruktury Komunikacji Miejskiej. 

Dodatkowo część działek nie jest własnością gminy lub mają nieuregulowany 

stan prawny a także są objęte projektem dotyczącym transportu 

niskoemisyjnego.

70 L208 Neon przed Łódź 

Fabryczna

Projekt zakłada zbudowanie repliki dawnego neonu 

"Dworzec Łódź Fabryczna" w nowoczesnej formie oraz 

umieszczenie go na placu Sałacińskiego przed 

dworcem Łódź Fabryczna.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 61 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest negatywna z punktu widzenia 

konserwatorskiej i polityki przestrzennej Miasta. - Wskazana działka znajduje się 

po stronie południowej budynku dworca, w znacznej odległości od głównego 

wejścia, realizacja zadania w tej lokalizacji jest nieuzasadniona z uwagi na 

niekorzystną ekspozycję neonu w przestrzeni publicznej. - wykonywanie repliki 

jest nieuzasadnione, z uwagi na fakt, że oryginalny neon zachował się.

Również ŁCW jest w trakcie przygotowań projektu mającego na celu powrót w 

okolice dworca oryginalnego, odrestaurowanego neonu Łódź Fabryczna. Mając 

to na uwadze, tworzenie repliki neonu przed dworcem, wydaje się nie być 

zasadne.
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71 L206 Kolorowe, 

kieszonkowe 

boisko sportowe 

na Legionów 55 - 

pierwsze w 

Polsce!

Budowa kieszonkowego, kolorowego i 

ogólnodostępnego boiska sportowego przy ulicy 

Legionów 55. To pierwsze tego rodzaju boisko które 

powstanie w Polsce. Projekt zakłada stworzenie 

kolorowego placu gry do koszykówki, piłki nożnej i 

siatkówki w otoczeniu barwnych murali i zieleni. Zieleń 

w postaci szpaleru drzew i krzewów od strony ulicy 

Legionów. Planowany jest nowy mural na ścianie 

szczytowej kamienicy przy ul. Legionów 53 oraz 

odmalowanie dolnego fragmentu muralu przy 

Legionów 57. W wybór ostatecznego wzoru i 

kolorystyki boiska proponujemy zaangażować 

studentów łódzkich uczelni oraz mieszkańców. Boisko 

będzie bezpieczne: monitorowane i oświetlone, a 

także stanie się jedną z wizytówek ulicy Legionów po 

rewitalizacji. 

Załączone zdjęcie poglądowe (Paryż, Francja).

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 1 123 400,00 zł Opinia Wydziału Dysponowania Mieniem:

W programie Ewidencja Nieruchomości wpisano zastrzeżenie , dot. innych 

planów inwestycyjnych "WSTRZYMANIE WSZELKICH ZAMIERZEŃ 

INWESTYCYJNYCH W ZWIĄZKU PLANOWANĄ REALIZACJĄ PRZEBICIA OD 

NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANE PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 22 DO 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. LEGIONÓW 55 V- PISMO ZIM-RKI.5016.7.1.14.2021 Z 

DN. 21 MAJA 2021 R."

Opinia Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości:

Nieruchomość planowana do sprzedaży przez WZNN.

Opinia Wydziału Kształtowania Środowiska:

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku, Wydział Kształtowania 

Środowiska zadanie opiniuje negatywnie. Jest to jedyny większy parking w tym 

rejonie.

Opinia Zarządu Inwestycji Miejskich:

ZIM informuje, iż do Instytucji Zarządzającej w czerwcu 2021 r. została 

przekazana propozycja realizacji na działce P-76 (Legionów 55) przebicia, które 

będzie łączyć ul. Legionów z ul. Mielczarskiego, poprzez nieruchomość 

zlokalizowaną przy Mielczarskiego 22. Wydział Rewitalizacji Obszarowej ZIM 

negatywnie opiniuje wskazany wniosek, z uwagi na fakt potencjalnego 

zrealizowana na wskazanej działce ww. przebicia.

Opinia Architekta Miasta:

Przez działkę nr 76 przy ul. Legionów 55 przebiega planowany ciąg 

komunikacyjny, łączący ulice Legionów i Żeromskiego z przystankiem kolejowym 

Łódź Polesie, zlokalizowanym na realizowanym tunelu średnicowym. (Dalsza 

część w karcie analizy)
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72 L197 Butelkomaty w 

Łodzi

Projekt zakłada budowę tzw. butelkomatów w różnych 

częściach łodzi. Butelkomat służy do wymiany butelek 

plastikowych/szklanych na pieniądze i/lub możliwość 

np.tańszych usług miejskich.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 600 000,00 zł Wniosek jest oceniony negatywnie ze względu na istniejący system odbioru 

odpadów komunalnych w Łodzi, który wprowadził powierzenie wykonania 

zadania miejskiej spółce - MPO ŁÓDŹ Sp. z o.o. do roku 2042. 

Wszelkie zmiany systemu są obecnie niemożliwe do wprowadzenia, zaś próba 

kontaktu z Liderem projektu nie przyniosła żadnego efektu – brak odpowiedzi na 

emaila, zaś innych sposobów kontaktu Lider nie uwzględnił w swoim zgłoszeniu.

Miasto przygotowało alternatywne rozwiązanie zawierające elementy 

edukacyjne oraz uaktywniające szkoły średnie do rywalizacji. Inne lokalizacje, to 

miejskie instytucje, w których zainstalowany sprzęt byłby pod stałym nadzorem. 

Propozycja nie mogła zostać przekazana i poddana negocjacjom ze względu na 

brak kontaktu z Liderem.

Wdrożenie projektu niesie ze sobą możliwość wygenerowania znacznych 

kosztów dodatkowych związanych z zabezpieczeniem but alkomatu przed 

dewastacją kosztownego urządzenia. W praktyce lokalizacja powinna być 

uzgodniona i wprowadzona do centrów handlowo-rozrywkowych, na terenie 

których urządzenia pozostawałyby pod stałą kontrolą służb, w tym prowadzony 

byłby monitoring. Jednak takie rozwiązanie nie jest zgodne z zasadami 

obowiązującymi przy realizacji projektów budżetu obywatelskiego – tereny takie 

są własnością podmiotów zewnętrznych i dlatego nie można na nich realizować 

projektów.

73 L123 Automatyczna 

toaleta publiczna - 

Górniak

Projekt przewiduje zakup oraz montaż automatycznej 

toalety publicznej w okolicy Targowiska Górniak oraz 

placu Niepodległości (szereg przystanków komunikacji 

publicznej). Jest to miejsce o sporym natężeniu ruchu 

pieszego, często odwiedzane przez łódzkich seniorów z 

południowej części naszego miasta. Jedyne dostępne 

w okolicy toalety znajdują się w halach targowych, 

jednak zwykle są one płatne. Projekt ten jest próbą 

odwrócenia niepokojącego trendu zanikania 

ogólnodostępnych toalet publicznych w pobliżu 

łódzkich targowisk. Toalety automatyczne to 

nowoczesne rozwiązania, nie wymagające większej 

obsługi i niegenerujące większych kosztów przy 

eksploatacji. Są nowoczesne i dostępne również dla 

osób niepełnosprawnych czy mających problemy ze 

swobodnym poruszaniem się. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 335 000,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania nie jest możliwa. 

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zaopiniował projekt pozytywnie pod 

warunkiem umieszczenia obiektu od strony ul. Wólczańskiej na działce nr 21/13. 

(Opinia ŁWKZ"...Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie opiniuje 

propozycje zadania do budżetu obywatelskiego na 2021/2022 r. pod nazwą 

"Automatyczna toaleta publiczna - Górniak" pod warunkiem umieszczenia 

obiektu od strony ul. Wólczańskiej na działce nr 21/13. Łódzki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków informuje, iż w oparciu o zapis art 36 ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zamierzenia 

inwestycyjne podejmowane na obszarze wpisanego do rejestru zabytków układu 

urbanistycznego wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.)

Z informacji uzyskanych z Oddziału Dzierżaw wynika, że część działki 21/13 (do 

strony ul. Wólczańskiej) jest objęta umową dzierżawy.
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74 L011 Więcej miejsc 

parkingowych w 

centrum - ul. 

Pomorska i ul. 

Wschodnia.

Parkingów w Lodzi jest coraz mniej, a poprzez program 

rewitalizacji znikają kolejne miejsca parkingowe.

Parkingi nie muszą być jednak brzydkie i koniecznie 

wielopoziomowe – można przygotować parking 

„zielony”, który zarówno pięknie wygląda, jak również 

daje zorganizowane miejsca

parkingowe, a przy okazji jest „mini skwerem”. 

Przepuszczalne zielone podłoże, kilka drzew, mniejsze 

nasadzenia oraz bluszcz na siatce spowodują, że ta 

przestrzeń stanie się przyjemnym dla oka parkingiem.

Przykładem takiego parkingu jest adres Fabryczna 17a 

i warto zrobić takie miejsce na ul. Pomorskiej przy ul. 

Wschodniej – notorycznie brakuje tam miejsc 

postojowych, zarówno na

placu Wolności, jak i wzdłuż ulicy Pomorskiej, gdzie 

przyjeżdża wiele osób do pobliskich

instytucji. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 587 000,00 zł Przeciwwskazanie do realizacji projektu dotyczy faktu, że nieruchomość 

zlokalizowana jest na terenie objętym uchwałą nr LXXII/1919/18 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: 

Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej. W ramach 

trwających prac nad projektem planu w opiniowanej lokalizacji przewidziana jest 

zabudowa, która zapewni prawidłową obudowę przestrzeni publicznej w obrębie 

skrzyżowania.

Negatywne opinie cząstkowe: Biuro Architekta Miasta, Miejska Pracownia 

Urbanistyczna, Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa, Wydział Kształtowania 

Środowiska.

Zastrzeżenia: Wydział Dysponowania Mieniem, Zarząd Inwestycji Miejskich.

75 G121CD Przekształcenie 

trawnika na 

parking przy 

Dąbrowskiego 69 

od alei Śmigłego-

Rydza

Przekształcenie trawnika na parking przy 

Dąbrowskiego 69 oraz drogi dojazdowej od strony alei 

Śmigłego-Rydza.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 810 000,00 zł Opinia negatywna z uwagi na negatywne opinie cząstkowe z Wydziału 

Kształtowania Środowiska i Biura Strategii Miasta oraz licznych zastrzeżeń ZDiT, 

Biura Architekta Miasta i MPU.

76 G093CD Budowa drogi do 

ogródków 

działkowych 

"Dąbrowa"

Odcinek tej drogi jest w bardzo złym stanie, a 

szczególnie po deszczu nie jest możliwością dojść do 

działek, które posiadamy. Jesteśmy działkowcami na 

emeryturze w starszym wieku i dojście po tej 

dziurawej drodze jest trudne i niebezpieczne. Ogród 

nie posiada środków finansowych na wykonanie 

inwestycji. Utrzymujemy się ze składek działkowców i 

opłacamy za wodę, energię elektryczną, śmieci które 

bardzo drogo kosztują. Działki znajdują się w pobliżu 

Osiedla Dąbrowa. Mieszkańcy tego Osiedla chętnie 

odwiedzają nasze działki, podziwiając jak wyglądają 

krzewy, drzewa, owoce, kwiaty spacerując po alejkach 

naszego ogrodu. Bardzo często bywają na działkach 

dzieci z Przedszkola, Szkoły Podstawowej, które 

znajdują się w pobliżu. Oglądają i pytają Panie 

Nauczycielki jakie to są kwiaty, drzewa, owoce i ich 

pochodzenie. Ogród jest otwarty dla wszystkich 

chętnych do zwiedzania.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 365 600,00 zł Miejska Pracownia Urbanistyczna zgodnie z docelowym rozwojem układu 

komunikacyjnego miasta planowana jest budowa trasy komunikacyjnej - ul. 

Konstytucyjna. Będzie ona biegła śladem ul. Gojawiczyńskiej i poprowadzona 

zostanie dalej, po przekroczeniu ul. Dąbrowskiego, w kierunku północnym. Teren 

działek nr 60/20, 61/9 i 61/5 w obrębie G-6, lub ich część zostanie wykorzystany 

do rozbudowy skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Gojawiczyńskiej oraz na 

potrzeby odcinka międzywęzłowego.

 Biuro Inżyniera Miasta - wpisane jest ostrzeżenie o: przebudowie sieci 

ciepłowniczej, wymianie lini kablowej SN w nowym Śladzie - PGE Dystrybucja 

oraz modernizacji punktu pomiarowego Łódzka Spółka Infrastrukturalna.
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77 G082RU ZIELONA RUDA - 

aleja parkowa na 

terenie leśnym 

Park przy Konnej

Budowa około 200m alejki parkowej w Parku przy 

Konnej (wejście od ulicy Wyścigowej między Długą a 

Placową) jako początek dobrej zmiany polegającej na 

stworzeniu nowej, zielonej przestrzeni dla 

mieszkańców Łodzi w historycznym punkcie mapy 

naszego miasta.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 177 000,00 zł Opinia negatywna z uwagi na inf. z Wydziału Urbanistyki i Architektury o 

niezgodności Projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

78 G057PK Tężnia na Kuraku Zadanie polega na wybudowaniu tężni solankowej przy 

ślepym zakończeniu ulicy Zaolziańskiej z zachowaniem 

obecnie istniejących drzew. Wraz z tężnią miałyby 

powstać ławki oraz kosze na śmieci a całość zostałaby 

częściowo odgrodzona od ciągów komunikacyjnych 

biegnących wzdłuż ulicy Zaolziańskiej i al. 

Bartoszewskiego żywopłotem.

W celu zapewniania dojść powstałby również ścieżki 

wykonane w sposób przepuszczający wodę do gruntu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 526 650,00 zł Wydział Kształtowania Środowiska - opinia negatywna , lokalizowanie inwestycji, 

która ma służyć poprawie zdrowia w bezpośrednim sąsiedztwie bardzo ruchliwej 

ulicy jest bezzasadne. Wysokie koszty utrzymania tężni. 

Wydział Dysponowania Mieniem  - w EN znajduje się ostrzeżenie o wszczęciu 

postępowania administracyjnego dot. zatwierdzenia projektu udzielenia 

pozwolenia na budowę linii kablowych SN - 15KV oraz przebudowę stacji 

transformatorowej nr 51067.

Z uwagi na konieczność uzgodnień z gestorami sieci istnieje uzasadnione ryzyko 

braku możliwości realizacji wniosku w ciągu jednego  roku.

79 G055WI Wymiana stolarki 

drzwiowej na 

jednostce OSP 

GRS Łódź-

Jędrzejów

Wymiana bram garażowych oraz drzwi wejściowych. Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 80 000,00 zł W związku z posiadaną wiedzą, otrzymanymi dokumentami oraz 

przeprowadzona wizją lokalną na terenie Jednostki zgłoszony zakres wniosku nie 

stanowi przedsięwzięcia priorytetowego.  W mojej ocenie należy podjąć środki 

zabezpieczające obiekt, aby nie stanowił zagrożenia dla osób przebywających na 

terenie jak i w sąsiedztwie. Ponadto realizacja zadania polegająca na wymianie 

stolarki drzwiowej mogłaby być źle przyjęta przez lokalną społeczność z uwagi na 

zły stan techniczny budynku. W pierwszej kolejność należy niezwłoczni zlecić 

ekspertyzę zabudowy z uwzględnieniem terenu (piwnice budynku zalane są 

wodą w czasie opadów atmosferycznych) i na jej podstawie zgłaszać zadania do 

BO lub pozyskać środki z innego źródła na wykonanie priorytetowych prac.

80 G047RO Parking przy 

Komfortowej

Projekt zakłada budowę parkingu na 12 pojazdów w 

okolicy pergoli śmietnikowej przy ulicy Komfortowej 2, 

pozostawiając nadal duży obszar zieleni na pozostałej 

części działki. Dojazd przewidziany alejką pomiędzy 

blokami Komfortowa 2 i 4. Wokół parkingu 

przewidziane jest zasadzenie roślinności tworzącej 

żywopłot.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 171 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest negatywna ponieważ w rejonie pergoli 

na śmieci przy bloku Komfortowa 2 nie ma możliwości stworzenia nowych miejsc 

parkingowych. Rozważane było jeszcze miejsce dz. 4/116 obręb G-10 pomiędzy 

budynkami 3 i 5. Jednak musi być zachowana odległość od budynków po 10 m. 

od każdego. Zostaje nam szerokość tylko 12 m. na której usytuowane są drzewa.

Opinia negatywna Wydziału Kształtowania Środowiska.
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81 G012RU PUMPTRUCK na 

Rudzie (ul 

Ruchliwa)

!!! JEDYNY w okolicy Tor PUMPTRUCK – ma służyć 

młodzieży, amatorom terenowej jazdy na rowerze, 

którym daje możliwość obycia z rowerem, rozwijania 

koordynacji ruchowej oraz zmysłu równowagi przy 

maksymalnym poziomie bezpieczeństwa. Jazda na 

takim torze, to znakomita zabawa oraz prosty i 

przyjemny sposób na aktywność sportową bez 

względu na wiek.

Aktualnie działki są zakrzewione, mają naturalnie 

usypane górki z ziemi, drzewa, które na niej rosną są 

dodatkową atrakcją PUMPTRUCK.  Ten teren idealnie 

nadaje się na TOR PUMPTRUCKA. Ma on idealme 

warunki do najlepszego toru PumpTrucka w Łodzi.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 509 000,00 zł Wydział Dysponowania Mieniem

 - przedmiotowa  nieruchomość stanowi własność prywatną w wysokości 

280/300. Starosta Pabianicki orzekł zwrot udziału  w wysokości 280/300 części w 

prawie własności nieruchomości. Decyzja ostateczna z dniem 07.03.2018 r. 

Gmina Miasto Łódź jest współwłaścicielem do udziału w wysokości 20/300

82 B157BC Ogólnodostępny 

najazd 

samochodowy - 

osiedle Bałuty-

Centrum

Projekt zakłada utworzenie ogólnodostępnego najazdu 

samochodowego o wysokości umożliwiającej 

swobodny dostęp do podwozia.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 24 500,00 zł Realizacja inwestycji wskazana na terenie nieruchomości nie należącej do Gminy. 

Autor nie wskazał alternatywnej lokalizacji.

Możliwe / prawdopodobne czynności związane z eksploatacją najazdu 

samochodowego to m.in.: 

1/ wymiana przepracowanego oleju w silniku spalinowym, 

2/ wymiana zużytego oleju w skrzyni biegów, 

3/ wymiana tarcz i klocków hamulcowych, 

4/ konserwacja podwozia substancjami zabezpieczającymi przed niszczącym 

działaniem soli i wody, 

5/ wymiana płynu chłodniczego i hamulcowego. 

Wymiana ww płynów i części eksploatacyjnych dotyczy substancji nie obojętnych 

środowisku naturalnemu. Czynności te w zamyśle autora wniosku byłby 

niedopuszczalne nie mniej trudne do wyegzekwowania byłoby ich 

przestrzeganie.

Zasadny byłby monitoring wizyjny w celu identyfikacji ewentualnych sprawców 

naruszeń (nie uwzględniono w kosztach).

Posadowienie i montaż najazdu w oparciu o projekt budowlany, na gruntach 

wcześniej zweryfikowanych jako nośne.

Zagrożenie stanowić będzie brak możliwości faktycznej weryfikacji DMC 

pojazdów wjeżdżających na najazd a w konsekwencji jego przeciążenie, które 

grozić może uszkodzeniem mienia i wypadkami z udziałem ludzi.

83 B136TW Wybieg dla psów - 

Sałatowa 18

Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów o powierzchni 

ok. 300 metrów kwadratowych. W ramach projektu 

stworzone zostanie wejście w formie śluzy, 

postawione zostaną trzy ławki, dwa kosze na psie 

odchody, kosz na śmieci, tablica z regulaminem oraz 5-

6 przeszkód Agility.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 125 200,00 zł brak kontaktu z liderem do dnia 5.07.2021 w celu zmiany lokalizacji. Wskazana 

działka nie należy do Miasta.
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84 B133BC Siłownia 

plenerowa z 

placem zabaw na 

osiedlu Jagiełły

Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dla dzieci i 

młodzieży oraz siłowni plenerowej dla mieszkańców 

Osiedla Jagiełły i pobliskiego otoczenia z którego będą 

mogli korzystać przez cały rok.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 282 000,00 zł Projekt B133BC otrzymał negatywną opinię WKŚ. Projekt częściowo pokrywa się 

z innym, podobnym projektem o szerszym zakresie, dla którego opracowana jest 

dokumentacja projektowa. Wnioskodawca, wbrew wcześniejszym zapowiedziom 

nie wskazał innej lokalizacji dla projektu.

85 B126BC Kolorowa 

fontanna - Skwer 

Michaliny 

Wisłockiej 

przyjaznym 

miejscem 

odpoczynku dla 

mieszkańców.

Projekt zakłada odświeżenie Skweru Michaliny 

Wisłockiej poprzez wykonanie "muralu" na konstrukcji 

nieczynnej fontanny, nasadzenia kwiatów w jej 

"czaszy", dostawienie koszy na śmieci i psie 

nieczystości oraz ustawienie dodatkowych ławek.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 39 000,00 zł Wniosek opiniujemy negatywnie. Zgodnie z  opinią Wydziału Kształtowania 

Środowiska.

"Fontanna powinna zostać naprawiona i ponownie uruchomiona, a nie 

wymalowana muralem, który ze względu na stan fontanny byłby nie trwały." 

Nadmieniamy, że wpłynął również protest mieszkanki do przedmiotowego 

wniosku mający na celu zachowanie dotychczasowej funkcji jako fontanny, a nie 

proponowaną zmianę wizerunkową jako mural.

W związku z powyższym zgłoszony projekt nie spełnia warunków §2 ust. 2 pkt. 1 

uchwały nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. poz. 1559)  z 

uwagi na fakt, że obiekt zgłoszony do wniosku winien pełnić funkcję fontanny nie 

jest celowe i gospodarne dokonanie zmiany funkcjonalnej na mural.

86 B123BZ Zakochani w 

pszczołach. 

nasadzenia bylin i 

krzewów 

atrakcyjnych dla 

owadów 

zapylających na 

pętli

Projekt zakłada nasadzenia bylin i krzewów 

atrakcyjnych dla pszczół i innych owadów zapylających 

oraz montaż dużego domku dla owadów. Przykładowe 

rośliny z gatunku Szałwia, Tawułka, Tamaryszek. 

Szczegółowy dobór gatunków roślin do posadzenia do 

uzgodnienia między wnioskodawcą a wykonawcą 

projektu (realizatorem).

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA NEGATYWNA 51 000,00 zł Opierając się na opinii Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego projekt 

Budżetu Obywatelskiego może generować w przyszłości duże koszty utrzymania i 

ewentualnego odtworzenia łąki bylinowej w przypadku awarii lub konieczności 

dokonania okresowej naprawy infrastruktury Komunikacji Miejskiej. Dodatkowo 

brak wskazania konkretnej lokalizacji wniosku nie pozwala stwierdzić czy jest to 

pętla tramwajowa czy autobusowa oraz oszacować prawidłowo elementów 

składowych zadania.
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87 B116BC MIEJSCA 

POSTOJOWE 

USPRAWNIAJĄCE 

PRZEJAZD ULICĄ , 

UL. 

SĘDZIOIWSKA 

11/13

WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH MAJĄCYCH NA 

CELU UMOŻLIWIENIE SWOBODNEGO PRZEJAZDU 

POJAZDÓW POPRZEZ :

1. WYRÓWNANIE TERENU

2. POŁOŻENIE PŁYT AŻUROWYCH 

POWIERZCHNIA OK 170 m2

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 80 000,00 zł Projekt nie jest zgodny z obowiązującą strategią rozwoju miasta oraz projektem 

strategii rozwoju do roku 2030+, Płyty ażurowe nie nadają się do utwardzenia 

ciągów pieszych, natomiast wycinka zieleni urządzonej pogorszyłaby warunki 

środowiskowe. Co więcej, utworzone w ten sposób miejsca postojowe 

znajdowałyby się w odległości mniejszej niż 7 metrów od okien, co naruszałoby 

przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obecność drzew uniemożliwia zaplanowanie miejsc parkingowych bez 

naruszenia NSOD. Ponadto na przedmiotowym terenie planowana jest 

inwestycja na podstawie projektu "ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO 

NIEZABUDOWANEGO , UPORZĄDKOWANIE TERENU I STWORZENIE SIŁOWNI W 

OBRĘBIE B-28.

Wniosek narusza  zasady ogólne Nr XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 

17 marca 2021 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 kwietnia 

2021 r. poz. 1559) "5) punkt 5 projekt nie może być realizowany gdy jest 

sprzeczny z planami, strategiami, politykami i programami przyjętymi przez 

miasto Łódź, o ile realizacja projektów prowadziłaby do kolizji z celami, 

zamierzeniami czy działaniami określonymi w tych dokumentach"

88 B102RA Skwer "RELAX" 

do wypoczynku z 

urządzeniami do 

ćwiczeń na 

Radogoszczu

Na dotychczas nieuporządkowanym terenie powstanie 

nowoczesne miejsce do wypoczynku wśród zieleni - 

skwer "RELAX" - dla łodzian w każdym wieku. 

Zainstalowanie urządzeń do ćwiczeń pozwoli na 

stworzenie miejsca fitness dostępnego cały rok. Z 

uwagi na panującą pandemię, skwer będzie najbardziej 

odpowiednim miejscem do uprawiania ćwiczeń 

fizycznych w celu utrzymania lub poprawy zdrowia 

okolicznych mieszkańców. Zgodnie z tym, ławki oraz 

urządzenia zostaną postawione w odpowiednich, 

przewidzianych reżimem sanitarnym bezpiecznych 

odległościach. Zainstalowanie koszy na śmieci i psie 

nieczystości pozwoli na utrzymanie porządku. 

Stworzona przez przechodniów "dzika ścieżka" 

zostanie uregulowana częściowo i utwardzona kostką 

brukową. Na skwer będzie prowadziło ozdobne 

wejście (wykonane z metalu) według załączonego 

projektu. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 79 900,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

Urzędu Miasta Łodzi na podstawie uzyskanych opinii merytorycznych, opiniuje 

negatywnie  projekt pod nazwą ,, Skwer "RELAX" do wypoczynku z urządzeniami 

do ćwiczeń na Radogoszczu". Teren wskazany we wniosku przeznaczony jest  pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dla której w ustaleniach ogólnych, plan 

dopuszcza budowę obiektów małej architektury, niemniej jednak opinią 

kluczową  mającą wpływ na negatywną ocenę  ww. wniosku jest opinia Wydział 

Zbywania i Nabywania Nieruchomości, który  działkę wskazaną we wniosku o  

nr.51/27, obręb B-4  umieścił  w planie sprzedaży na 2022 r.
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89 B090TW Street Workout 

Park - Żubardzka

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.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 111 000,00 zł W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Łodzi przedmiotowa nieruchomość została wskazana na 

terenach oznaczonych symbolem "U". Symbol U oznacza tereny zabudowy 

usługowej. Dopuszczalne przeznaczenie tego terenu to obiekty zamieszkania 

zbiorowego, zabudowy związanej przedsięwzięciami realizowanymi w ramach 

działalności uczelni wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, lotnisk, terenów 

obsługi komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym. Informujemy, że ze względu 

na wyżej wymienione, a także na wysoki potencjał inwestycyjny przedmiotowej 

działki, utrwalenie obecnej funkcji rekreacyjnej poprzez montaż wnioskowanych 

urządzeń, jest niewłaściwe.

90 B046BC skatepark i plac 

zabaw na os. 

Jagiełły

Wybudowany zostanie skatepark: niecka(basen), 

schody z rurką, rampa. Elementy wykonane z betonu 

oraz zestaw do street workout. Drzewa i krzewy mają 

zostać zachowane przestrzeń zielona nie ma być 

aranżowana od nowa. Nie ma potrzeby budowania 

nowych chodników.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA 500 000,00 zł Po analizie lokalizacji zadania: 

1) działka o nr ewid. 119, obręb B49 jest działką w części prywatną

2) działka o nr ewid. 120, obręb B49 ma nie ustalone prawo własności

3) działka o nr ewid. 117/20, obręb B49 jest działką drogową, której właścicielem 

jest  Gmina Miasto Łódź, ale w dużej części zajęta jest przez parking i dojazd oraz 

dodatkowo przez działkę przebiegają podziemne sieci gazowa, ciepłownicza, 

elektryczna. 

Wnioskodawca przedstawił 3 kolejne propozycje działek, z których 2 działki mają 

prywatnego użytkownika wieczystego, a jedna ma nieustalone prawo własności.

Po wnikliwej analizie terenu znajdującego się w sąsiedztwie pierwotnie 

wyznaczonej lokalizacji projektu, okazuje się, że stan prawny działek, kolizja z 

podziemną infrastrukturą, istniejący drzewostan, a także przepisy regulujące 

zasady usytuowania elementów projektu (plac zabaw) uniemożliwiają realizację 

wnioskowanego projektu w tej lokalizacji. W załączeniu korespondencja mailowa 

z Wnioskodawcą.

91 B043TW Wybieramy 

Teofilów: Żagle 

dające cień na 

placu zabaw w 

Parku przy ul. 

Żubardzkiej.

Nasz projekt zakłada zorganizowanie zacienienia na 

terenie placu zabaw w Parku przy ul. Żubardzkiej.

Latem na placu zabaw jest bardzo gorąco. Plac nie 

posiada zacienienia z uwagi na młode drzewa 

posadzone w 2017 roku. Mieszkańcy, którzy użytkują 

plac zabaw bardzo często skarżą się na niekomfortowe 

warunki podczas zabawy. Zbyt długie wystawienie się 

na promieniowanie słoneczne może być niebezpieczne 

dla zdrowia. Z placu zabaw korzystają osoby w każdej 

grupie wiekowej (dzieci, młodzież i opiekunowie), co 

sprawia, że pomysł jest uniwersalny i kierowany do 

wszystkich grup wiekowych. Przez to, że na placach 

brakuje cienia mieszkańcy są zmuszeni skracać czas 

przebywania na jego terenie w słoneczne dni. 

Zadaszenie sprawi, że dzieci i ich opiekunowie będą 

mogły dłużej korzystać z placu zabaw.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 83 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest negatywna ponieważ Projekt 

przedmiotowych Żagli i jego konstrukcja nie powinny ograniczać obserwacji 

obszaru za konstrukcją przez monitoring miejski budowany w tym roku. 

Uniemożliwi to obserwację osób i urządzeń rekreacyjnych pod planowaną 

konstrukcją.

Na tym etapie nie jesteśmy w stanie ocenić, czy przyszły projektant mógłby tak 

to zaprojektować, aby kamery i żagle nie kolidowały ze sobą.

Wówczas wybudowany monitoring nie będzie w pełni zdawał swojego egzaminu.

Miejska Pracownia Urbanistyczna - negatywnie opiniuje realizacje powyższej 

inicjatywy.

Wysokie Koszty utrzymania.
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92 B038BZ Dokończenie 

brakującego 

odcinka 

wodociągu w 

ulicy Tatarczanej, 

od posesji nr 31 

do 25.

Dokończenie brakującego odcinka wodociągu w ulicy 

Tatarczanej, od posesji nr 31 do 25.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 218 000,00 zł Łódzka Spółka Infrastrukturalna - planuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej i 

wodociągowej w tym rejonie. Planami objęte są m.in. ul. Tatarczana, Bylinowa, 

Skwarczyńskiej, Sikiryckiego, Safrina . Na ul. Skwarczyńskiej zlokalizowana będzie 

przepompownia. Prace przewidziane są na lata 2024-2025

93 B030BD Tężnia solankowa 

dla zdrowia i 

integracji 

społeczności 

lokalnej na 

Bałutach Starych

Ogólnodostępna, nieodpłatna tężnia solankowa jest 

miejscem do aktywnego spędzenia czasu wolnego na 

świeżym powietrzu. Korzyści z takiej tężni jest wiele, 

choćby to, że jest  miejscem do poprawy zdrowia oraz 

innowacyjnego wsparcia integracji wielopokoleniowej 

wśród okolicznej społeczności lokalnej na Bałutach 

Starych. Dodatkowo, zwiększa atrakcyjność otoczenia.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 300 000,00 zł Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku i uwzględnieniu opinii Wydziału 

Kształtowania Środowiska UMŁ rekomendacja dla wniosku jest negatywna. 

Skwer pomiędzy Aleją I Dywizjonu a Organizacji WiN jest gęsto porośnięty 

okazałymi drzewami, które nie są odporne na negatywny wpływ aerozolu 

solnego pochodzącego z tężni.  Ponadto budowa tężni wraz z przyłączami 

mogłaby prowadzić do uszkodzeń brył korzeniowych okolicznych drzew. W 

bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki wielorodzinne (możliwość 

negatywnego wpływu solanki na elewację, uciążliwość dla Mieszkańców).

94 B029TW Plac Zabaw przy 

Grabieńcu 20

Wykonanie niewielkiego placu zabaw (piaskownica już 

tam jest) z urządzeniem wielofunkcyjnym (ze 

zjeżdżalnią siatką i/lub górką do wspinania itp.), 

huśtawkami, huśtawką wagową, karuzelą talerz.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 75 000,00 zł Wniosek nie może zostać zrealizowany na przedmiotowej działce ze względu, iż 

działka nr 8/29 w obrębie B-42 stanowi współwłasność Gminy Miasto Łódź oraz 

osób fizycznych. Ponadto działka znajduje się we wieczystym użytkowaniu  osób 

fizycznych i podmiotów grupowych, spółdzielni mieszkaniowej. Obecnie toczy się 

postępowanie o przekształcenie, przysługującego właścicielom poszczególnych 

lokali prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Uchwała  NR 

XL/1256/21 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie 

określania wymagań, jakie powinien spełniać projekt Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego określa, iż Gmina zgodnie z prawem nie może wydatkować 

środków publicznych na obszarach niebędących własnością Gminy Miasta Łodzi.

95 B009TW Wybieramy 

Teofilów: 

Trampoliny 

ziemne na 

teofilowskich 

parkach i przy 

placach zabaw

Trampoliny są lubiane przez dzieci, nadają się też dla 

dorosłych. Trampoliny ziemne są bezpieczne, można z 

nich korzystać przez cały rok i przy każdej niemal 

pogodzie. Powinny być dość duże, aby zapewnić lepsze 

odbicie.

Miejskie trampoliny są bardzo fajnym urozmaiceniem 

placów zabaw. Są przeznaczone zarówno dla dzieci, 

dorosłych i młodzieży. Przez to, że są wkopane w 

ziemie i otoczone miękką powierzchnią, są w pełni 

bezpieczne. Tego typu pomysł bardzo dobrze 

sprawdził się w innych Polskich miastach i obecnie 

cieszą się wielką popularnością.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

NEGATYWNA POZYTYWNA 73 000,00 zł Przedmiotowe działki nie są objęte ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i nie została podjęta uchwała Rady Miejskiej 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia takiego planu. W obowiązującym 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Łodzi przedmiotowa nieruchomość została wskazana na terenach oznaczonych 

symbolem "U". Symbol U oznacza tereny zabudowy usługowej. Dopuszczalne 

przeznaczenie tego terenu to obiekty zamieszkania zbiorowego, zabudowy 

związanej przedsięwzięciami realizowanymi w ramach działalności uczelni 

wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, lotnisk, terenów obsługi 

komunikacyjnej o znaczeniu ponadlokalnym.  Ze względu na wyżej wymienione, a 

także na wysoki potencjał inwestycyjny przedmiotowej nieruchomości, 

utrwalenie obecnej funkcji jest niewłaściwe.
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96 W161OJ Aleje 

Aromaterapeutyc

zne - Olechów

Projekt zakłada stworzenie miejsca edukacyjno-

terapeutycznego, dostępnego dla wszystkich 

mieszkańców. Będzie to uporządkowana przestrzeń 

zielona tzw. park kieszonkowy, w otoczeniu drzew, 

krzewów, bylin i pnączy. Miejsce idealne by odpocząć 

od codziennego zgiełku.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 224 000,00 zł Wykonanie alei aromaterapeutycznych jest możliwe do wykonania i przyczyni się 

do stworzenia miejsca do wypoczynku dla mieszkańców.Wykonywany projekt 

będzie musiał nawiązać do istniejącego zagospodarowania działki wykonanego w 

ramach projektu z BO z poprzednich lat.

97 W155OJ Park osiedlowy i 

plac zabaw dla 

dzieci na Janowie

Młody rodzicu! Przyszli dziadkowie! W 2021 roku 

wracamy do Was z pomysłem stworzenia zielonego 

parku i bezpiecznego placu zabaw na naszym osiedlu. 

Chcemy, żeby nasze maluchy mogły bawić się blisko 

naszych domów, w nowoczesnym i przyjaznym 

miejscu. Pomiędzy osiedlowym orlikiem i 

supermarketem, na zaniedbanej działce o powierzchni 

1700m2 stwórzmy razem miejsce gdzie będziemy 

mogli wspólnie z dziećmi spędzać czas. W 2020 roku 

byliśmy drugim najchętniej wybieranym projektem na 

Janowie i Olechowie, w tym roku dzięki Waszym 

głosom liczymy na zwycięstwo! :)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 568 000,00 zł Przy realizacji zadania należy mieć na względzie planowaną drogę w części 

południowej przedmiotowej działki. Ponadto Wytyczne WKŚ wskazują na 

wkomponowanie istniejącej roślinności w zagospodarowanie terenu. Realizacja 

przyczyni się do poprawy atrakcyjności terenu i stanowić będzie uzupełnienie 

istniejących obiektów sportowych. Na etapie dalszego zagospodarowania 

terenów w pobliżu planowanej inwestycji konieczne będzie utrzymanie obecnego 

dostępu do przedmiotowej działki.

98 W139ST Stojaki na rowery 

przy Przedszkolu 

Miejskim nr 63 w 

Łodzi

Montaż stojaków przed ogrodzeniem przedszkola, przy 

głównym wejściu do budynku będzie dostępny dla 

pracowników przedszkola, rodziców naszych 

przedszkolaków, interesantów, mieszkańców ul. 

Potokowej, osób korzystających ze stadionu jak i 

Rodziców, którzy przywożą dzieci na zajęcia sportowe 

do Klubu  przy stadionie, który graniczy bezpośrednio z 

placówką.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 9 600,00 zł Montaż stojaków poprawi obsługę okolicznych mieszkańców

99 W184ZA CZYSTO - montaż 

dodatkowych 

śmietników w 

okolicach ulic 

Częstochowskiej i 

Wacława

Projekt ma na celu zakup koszy na śmieci, aby okolica 

była czysta a trawniki niezaśmiecone.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 9600 Rozstawienie koszy na odpady poprawi estetykę Miasta w rejonie objętym 

wnioskiem.
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100 W154ST Zielone Osiedle - 

zagospodarowani

e terenu przy 

OSP Sikawa (cz.I).

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu 

przynależącego do OSP. Teren ten byłby miejscem 

odpoczynku społeczności lokalnej, w tym głównie 

mam spacerujących z wózkami, jak również 

bezpiecznym połączeniem wschodniej części osiedla z 

Zieleńcem przy ul. Junackiej. Teren byłby pod ścisłym 

nadzorem OSP, natomiast byłby on ogólnodostępny 

dla mieszkańców ( za wyłączeniem budynku remizy - 

stąd ogrodzenie terenu). W przyszłości na terenie 

mogłyby odbywać się różnego rodzaju eventy dla 

osiedla, pikniki rodzinne, zawody strażackie, jak 

również zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych, 

szkolenia pierwszej pomocy organizowane przez 

strażaków itp.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 486775 Ocena POZYTYWNA z zastrzeżeniami: projekt musi być uzgodniony z Jednostkami 

UMŁ, teren ogólnodostępny dla wszystkich mimo konieczności wykonania 

ogrodzenia od ulicy, ustalić gdzie będzie przebiegała kanalizacja sanitarna, należy 

mieć na uwadze połączenie zagospodarowanego terenu z chodnikiem biegnącym 

wzdłuż ulicy Janosika, zachować bezpieczną odległość montowanych urządzeń 

od ulicy. Istnieje ryzyko niewykonania zadania w ciągu roku 

(pozwolenia/uzgodnienia dokumentacji z Jednostkami).

101 W034ST Ocalenie 

zabytkowych 

budynków 

mieszkalnych 

przy ul. Górskiej 

17-25 od  

podtopień 

wodami 

opadowymi z 

parku im. Gen. 

M.Zaruskiego

Wykonanie odwodnienia w gminnym pasie drogowym, 

wzdłuż budynków przy ul Górskiej 17 - 25 od strony 

parku , tak aby wody opadowe zlewające  się z wyżej 

położonego terenu miejskiego przestały wlewać się do 

piwnic i podtapiać zabytkowe budynki wielorodzinne. 

Woda deszczowa spływając ze skarpy terenu 

miejskiego zalewa drogę gminną od zaplecza, a 

następnie wlewa się do piwnic naszych budynków 

powodując zawilgocenie i niepotrzebną degradację.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 192000 W związku z opinią WKŚ, WGK potwierdza zlecenie opracowania przez podmiot 

zewnętrzny koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na 

terenie osiedla Stoki tj. na obszarze ograniczonym ulicami: Giewont-Pieniny-

Zbocze-Dębowskiego-Zaruskiego-Giewont wraz z analizą hydrologiczno-

hydrauliczną. Dokument ten nie stanowi elementu składowego przedmiotowego 

wniosku (ma on być sporządzony do końca 2021 r. i służyć do realizacji 

zaproponowanego rozwiązania w kolejnych latach). Dopiero na jego podstawie 

będzie wiadomo jakie konkretnie urządzenie i w którym miejscu należy wykonać 

w celu spełnienia zakresu wniosku.

102 W117NO Plac zabaw dla 

Nowosolnej

Projekt zakłada budowę  nowego, funkcjonalnego 

placu zabaw dla dzieci  w wieku od około 3 lat do 

około 12 lat przy ul. Jugosłowiańskiej 14 (Nowosolna). 

W skład placu zabaw wejdą: huśtawki wahadłowe 

podwójne, huśtawka – bocianie gniazdo, huśtawka 

wagowa, zestaw zabawowy nr 1 (wieża, zjeżdżalnia, 

ścianka wspinaczkowa, tunel, zjazd strażacki, podesty, 

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

podesty,  2 zjeżdżalnie, przejścia, zjazd strażacki, 

ścianka wspinaczkowa, przeplot linowy, lada 

sklepikowa), karuzela talerzowa, 4 sprężynowce pod 

huśtawkami oraz zestawami zabawowymi 

zamontowana zostanie  nawierzchnia bezpieczna typu 

CushionFALL. Plac zabaw zostanie ogrodzony i 

wyposażony w ławki dla rodziców oraz kosze na 

śmieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 100 000,00 zł Opinia pozytywna, mimo że Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości 

poinformował ,że planuje wystawić działkę nr 533/13 w ob. W-47 do sprzedaży 

po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprzedaż 

działki nie została ujęta jeszcze w żadnych planach sprzedaży zatwierdzonych 

przez Panią Prezydent.
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103 W116AN Plac zabaw dla 

Andrzejowa

Celem projektu jest rozbudowa placu zabaw na osiedlu 

Andrzejów, znajdującego się na rogu ulic Taborowej i 

Skautów Łódzkich. Projekt zakłada doposażenie placu 

w następujące urządzenia: karuzela talerzowa z 

siedziskiem, pajęczyna,  instalacja typu małpi gaj 

(drążki, drabinki); dodatkowo zamontowane zostaną 

ławki dla rodziców i kosze na śmieci.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 85 000,00 zł Plac zabaw podniesie standard życia okolicznych mieszkańców.

104 W102AN Siła Andrzejowa! Siłownia zewnętrzna przy ul. Skautów Łódzkich wraz z 

urządzeniem zieleni, pojemnikami na śmieci i ławką.

W liczącym ponad 6 000 mieszkańców Andrzejowie, 

brakuje miejsc do aktywnego spędzania czasu poza 

domem. Niniejsza propozycja ułatwi uprawianie sportu 

i rekreację, oraz uporządkuje zarośnięty chynchami 

nieużytek.

Proponowane urządzenia do ćwiczeń: Prasa ręczna i 

podciąg górny, Orbitrek, Drabinka pionowa i pozioma 

wysoka.

Przewiduje się zasadzenie kilku drzew po obwodzie 

placu oraz ustawienie kilku pojemników do segregacji 

odpadów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 162 800,00 zł Opinia pozytywna z następującymi uwagami:

Część działki nr 261/7 w obrębie W-41 o pow. 15 m2 użyczona na rzecz 

Stowarzyszenia Przyjaciół Andrzejowa z przeznaczeniem na posadowienie 

kapliczki ku czci św. Jana Pawła II.

Działka nr 261/9 to działka o użytku dr czyli droga. W pasie drogowym nie można 

montować obiektów małej architektury. Można podjąć próbę zmiany klasyfikacji 

działki.

WKŚ: nawierzchnia powinna zostać naturalna (piasek, trawa).

105 W100MI Kosze na śmieci i 

psie nieczystości 

na odcinku ul. 

Henrykowskiej 

między ul. Arniki 

a posesją nr 13A .

Zamontowanie koszy zapobiegnie notorycznemu 

zaśmiecaniu ulicy. Ten odcinek ulicy Henrykowskiej 

upodobali sobie mieszkańcy osiedla Łódż-Widzew jako 

teren na spacery rodzinne i ze zwierzętami, głównie 

psami.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 11 000,00 zł Ustawienie koszy na odpady poprawi estetykę Miasta w tym rejonie i 

zapobiegnie tworzeniu "dzikich składowisk" odpadów.

106 W087WW Doposażenie i 

oświetlenie 

Psiego Parku na 

Widzewie 

Wschodzie

Niniejszy projekt jest kontynuacją projektu pod nazwą 

"Psi Park na Widzewie-Wschodzie" z 2018/2019. 

Ponieważ Psi Park stał się miejscem chętnie i licznie 

odwiedzanym przez mieszkańców osiedla chcę dodać 

następne urządzenia, które uatrakcyjnią treningi agiliti. 

Będzie to mała pochylnia łamana i płotki małe do 

przeskakiwania. Dodatkowo przewiduję ustawienie 

parkingu dla psów z miską. Brak poidełka zgłaszali mi 

w rozmowach użytkownicy. Również zwracali mi 

uwagę na brak oświetlenia co ogranicza czas 

korzystania z Psiego Parku w okresie jesiennym i 

zimowym - dlatego proponuję ustawienie w rogach 

latarni solarnych które nie wymagają podłączenia do 

sieci energetycznej. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 106 800,00 zł Ocena pozytywna. Należy pamiętać o poniższych uwagach.

Wydział Dysponowania Mieniem:

USTANOWIONA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA POLEGAJĄCA NA PRAWIE 

NADWIESZENIA BALKONÓW NAD DZIAŁKĄ OZNACZONĄ W OBRĘBIE W-20 

NUMEREM 29/47 W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ REALIZACJĄ WIELORODZINNEGO 

BUDYNKU MIESZKALNEGO . W stosunku do działki o numerze 29/47 z obr. W-20 

toczy się postępowanie o ustanowienie na czas nieoznaczony służebności 

przesyłu dla urządzeń infrastruktury ciepłowniczej.

Lokalizacje lamp należy dostosować do miejsca - lampy solarne nie mogą być 

ustawione pod drzewami, gdyż nie będą świecić.



39

107 W069OJ Wykonanie 

pasażu 

(chodnika) dla 

pieszych wraz z 

oświetleniem i 

nasadzeniami 

drzew i krzewów 

od ul. Bolesława 

Szczodrego do ul. 

Kazimierza 

Odnowiciela

Zadanie polega na wykonaniu (budowie) pasażu dla 

pieszych o długości ok. 240 m i szerokości chodnika 2,0 

metra oraz dwóch pasów zieleni i nasadzeń po obu 

stronach chodnika (każdy o szerokości ok. 3 metrów) 

wraz z oświetleniem solarnym i koszami na śmieci, po 

zachodniej stronie działki nr 129/32.

(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 491 000,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź.

108 W067NO Rozbudowa 

edukacyjnej 

ścieżki 

ekologicznej i 

uzupełnienie 

terenów 

rekreacyjnych o 

boisko do gry w 

piłkę nożną na 

osiedlu przy ul. 

Byszewskiej

Projekt zakłada rozbudowę istniejącej edukacyjnej 

ścieżki ekologicznej o nowe tablice informacyjne, gry 

interaktywne i domek dla owadów oraz uzupełnienie 

przestrzeni do rekreacji o mini boisko do piłki nożnej i 

siatkę do siatkówki z linką stalową. 

Znajdująca się na osiedlu edukacyjna ścieżka 

ekologiczna przyciąga spacerowiczów z okolicznych 

osiedli. W ramach projektu zostanie ona uzupełniona o 

tablice gatunków chronionych znalezionych na tym 

obszarze, w tym specjalną tablicę poświęconą 

wiewiórką, które to znalazły tu idealne dla nich 

siedlisko i często zwracają uwagę przechodniów.  

Dodatkowo postawione będą 2 tablice poświęcone 

drapieżnikom i gra edukacyjna pokazująca łańcuchy 

pokarmowe w lesie. Powstanie również miejsce 

poświecone owadom ze specjalnym hotelem dla 

owadów, tablicą informacyjną o roli zapylaczy w 

przyrodzie i dosadzonych 2 drzewkom kwitnącym 

przyjaznym dla zapylaczy. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 83 000,00 zł Zadanie możliwe do realizacji pod względem technicznym i celowe w zakresie 

ustawowych wymogów gospodarności. Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ 

zrealizował na przedmiotowym terenie budowę ścieżki ekologicznej. Obecny 

wniosek ma na celu doposażenie i  rozbudowę istniejącej infrastruktury. 

Zagospodarowanie terenu przy ul. Byszewskiej dobrze służy Mieszkańcom i dalej 

się rozwija dzięki aktywności lokalnej społeczności.
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109 W064AN ŁAWECZKA 

SĄSIEDZKA - 

PARK W 

CENTRUM 

ANDRZEJOWA

Wnioskowany projekt zakłada urządzenie wskazanego 

terenu jako teren zieleni miejskiej 

z zachowaniem obecnego drzewostanu oraz 

wkomponowaniem elementów małej architektury jak 

i powstaniem placu zabaw i placu typu Street 

Workout. Powstanie takiego miejsca 

w Andrzejowie wiązałoby się z integracją 

mieszkańców, znalezieniem przestrzeni do spotkań dla 

młodzieży, która obecnie swój wolny czas spędza na 

peronach kolejowych, pustostanach bądź jeżdżąc bez 

celu po ulicach Andrzejowa. Stworzenie takiego 

miejsca byłoby także przyjazne dla starszej części 

mieszkańców, która mogłaby się spotkać na sąsiedzkie 

pogaduchy rozgrywając przy tym partyjkę szachów. 

Dodatkowo teren znajduje się blisko ścieżki 

rowerowej, więc na pewno byłby przystankiem dla 

zmęczonych podróżą rowerzystów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 458 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie 

kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w ciągu 

jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma być zlokalizowane 

proponowane zadanie stanowi własność gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie 

koliduje z zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia.

110 W056SW Prostym 

chodnikiem do 

domu - remont 

zapomnianego 

fragmentu 

chodnika przy ul. 

Szpitalnej

Na części ulicy Szpitalnej została wymieniona 

nawierzchnia chodnika. Projekt dotyczy wymiany 

fragmentu "starego chodnika", który umknął uwadze 

przy poprzednim remoncie. Straszy on niczym 

zapomniany ubytek w wymienionym uzębieniu 

łódzkiego menela.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 22 000,00 zł Uzgodnienia pozytywne.

111 W045AN Skwer ze strefą 

treningową dla 

psów przy ul. 

Rataja

Projekt zakłada stworzenie skweru z ogrodzoną strefą 

treningową dla psów. W skład elementów do montażu 

wchodzą urządzenia kształtujące koordynację ruchową 

i umysłową psa np.: płotki, równoważnia, pochylnia, 

tunel, słupki do slalomu. Zamontowane zostaną ławki 

oraz kosze na śmieci i kosze na psie odchody. Częścią 

projektu będzie również uporządkowanie zieleni – 

wykoszenie krzaków, które porastają działkę, a 

istniejące większe drzewa będą atrakcyjnym 

urozmaiceniem terenu. Ze względu na duży rozmiar 

działki, część z niej może funkcjonować jako strefa 

treningowa dla psów (o powierzchni minimalnej 700 

m2), a pozostała, nieogrodzona część mogłaby być 

skwerem, gdzie można będzie usiąść na ławce np. z 

dzieckiem, tak aby z terenu mogli korzystać nie tylko 

właściciele psów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 271 000,00 zł Istnieje możliwość realizacji planowanego zamierzenia jedynie na części działki nr 

ewid. 193/36 oznaczonej na załączniku (1_172_Rplan) symbolem 3.3ZP, w części 

nie wykorzystywanej pod pętlę komunikacji autobusowej. Urządzenia będące 

przedmiotem wniosku należy zlokalizować w bezpiecznej odległości od pętli 

autobusowej. Po pozytywnym wyniku w głosowaniu należy ustalić z Wydziałem 

Zbywania i Nabywania Nieruchomości , że wykonywana jest inwestycja na 

nieruchomości.
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112 W042ST Miejmy serce - 

serce na nakrętki 

przy ul Janosika

Pojemnik na nakrętki w kształcie serca, który ułatwi 

organizowanie osiedlowych akcji charytatywnych 

polegających na zbieraniu nakrętek i przekazywanie 

potrzebującym z osiedla.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 2 200,00 zł Realizacja wniosku ma działania:

- proekologiczne - propagowanie selektywnej zbiórki odpadów,

- aktywizujące lokalna społeczność w niesieniu pomocy bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów, a poprzez recycling odpadów.

113 W035AN Remont i 

modernizacia 

strażnicy OSP. 

Łódź-Andrzejów

Ogólny remont budynków i pomieszczeń socjalnych 

odbył się 2000 roku. Obecnie stan budynków jest 

straszny. W 2023 roku będziemy obchodzić  100 lecie. 

Wygląd budynków nie pozwala zorganizować 

uroczystych obchodów. Budynki stanowią zagrożenie.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 440 000,00 zł Należy mieć na uwadze, że zadanie ze względu na zwiększony zakres (otrzymane 

dokumenty z WZKiB) będzie wymagało zgrania w czasie elementów składowych, 

które w konsekwencji prowadzić będą do realizacji zadania. W związku z 

powyższym istnieje ryzyko niewykonania zadania w jednym roku 

kalendarzowym. Ponadto  zakres podany przez Wnioskodawcę winien 

uwzględniać, że w 2018 roku były prowadzone prace remontowe dotyczące 

kotłowni oraz malowania pomieszczeń wewnątrz budynku i w ocenie 

merytorycznej nie powinny być uwzględniane w projekcie chyba że zaistniały 

dodatkowe okoliczności. Kwota na zadnie również znacznie wzrosła z uwagi na 

prace wynikające z załączonych przeglądów. Wykonanie niektórych prac wiąże 

się z odniesieniem do całości zabudowy a nie tylko jego fragmentu (niektóre 

prace winny być wykonywane łącznie).

114 W022AN Siłownia dla 

dorosłych i 

seniorów ulica 

Taborowa - przy 

placu zabaw dla 

dzieci przy ul. 

Skautów 

Łódzkich

Obok placu zabaw dla dzieci, zróbmy plac zabaw dla 

dorosłych - siłownię, dzięki której osoby dojrzałe, także 

seniorzy, będą mogli zadbać o swoje zdrowie 

jednocześnie będąc blisko swoich pociech (dzieci i 

wnuczków).

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 215 000,00 zł Przy realizacji zadania należy bezwzględnie mieć na uwadze następujące aspekty: 

realizacja tylko na 1 działce 261/7 (Działka nr 261/9 w obrębie W-41 jest działką 

drogową. Na działce o użytku dr nie ma możliwości posadowienia obiektów małej 

architektury.),  część działki nr 261/7 w obr. W-41 o powierzchni 15 m kw. od 

dnia 9.10.2020 r. objęta umową użyczenia na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół 

Andrzejowa z przeznaczeniem na posadowienie kapliczki ku czci św. Jana Pawła 

II, Wydział Kształtowania Środowiska zadanie opiniuje pozytywnie z 

zastrzeżeniem. Należy uwzględnić koszty dokumentacji projektowej wraz z 

inwentaryzacją zieleni. UWAGA!!! do tych samych działek, tj. W41-261/7, W41-

261/9, odnosi się wniosek W116AN (przy ewentualnej realizacji należy mieć ma 

względzie zakres obu wniosków).
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115 W007NO Odtworzenie 

studni oraz 

historycznego 

drogowskazu w 

Rynku 

Nowosolna

Projekt zakłada odtworzenie studni oraz historycznego 

drogowskazu na skwerze pomiędzy ulicą Byszewską i 

Grabińską (Rynek Nowosolna), uporządkowanie zieleni 

(trawnik, roślin kwitnące), a także ustawienie dwóch 

ławek. Tak zagospodarowana przestrzeń będzie 

stanowić ciekawy i unikalny walor historyczny oraz 

turystyczny nie tylko w skali miasta, ale również kraju. 

Rekonstrukcja wspomnianych obiektów będzie 

odpowiedzią na rosnące zainteresowanie 

mieszkańców osiedla (i nie tylko) historią tego miejsca. 

Realizacja projektu przyczyni się nie tylko do 

popularyzacji historii dawnej Nowosolnej, ale także 

stanie się interesującym miejscem spotkań dla 

mieszkańców, a co za tym idzie integracji lokalnej 

społeczności. Natomiast sama studnia może także 

pełnić funkcję zdroju (jeśli przeprowadzone na 

potrzeby projektu badania potwierdzą taką 

możliwość). (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 85 500,00 zł Projekt zakłada odtworzenie studni oraz historycznego drogowskazu na skwerze 

pomiędzy ulicą Byszewską i Grabińską (Rynek Nowosolna), uporządkowanie 

zieleni (trawnik, roślin kwitnące), a także ustawienie dwóch ławek. Tak 

zagospodarowana przestrzeń będzie stanowić ciekawy i unikalny walor 

historyczny oraz turystyczny. Projekt otrzymał pozytywną rekomendację 

jednostek opiniujących.

116 S082WS Mini Park 

Wierzbowa: 

Przebudowa 

osiedla 

Wierzbowa – 

Pomorska – 

Źródłowa. Etap 

nr 2. Kontynuacja 

zadania z BO 

2019/2020 wg 

koncepcji z 2020 i 

projektów UMŁ 

dla tej części 

osiedla 

(https://www.fac

ebook.com/Mini

ParkWierzbowa)

Projekt jest kontynuacją zadania z BO 2019/2020 i 

obejmuje: Projekt budowlano-wykonawczy 

uwzględniający układ drogowo-chodnikowy, z 

uwzględnieniem miejsc parkingowych, oświetlenia, 

małej architektury i inwentaryzacji zieleni oraz zmiany 

lokalizacji pergolii na śmieci wg koncepcji z 2020 i 

projektów UMŁ dla tej części osiedla

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 330 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

Urzędu Miasta Łodzi Mini Park Wierzbowa po analizie wniosku pn: ,,Przebudowa 

osiedla Wierzbowa – Pomorska – Źródłowa. Etap nr 2. Kontynuacja zadania z BO 

2019/2020 wg koncepcji z 2020 i projektów UMŁ dla tej części osiedla''zadanie 

opiniuje pozytywnie. Propozycja wpisuje się w cele programu, który podnosi 

jakości oraz powstawanie przestrzeni publicznych i półpublicznych 

(parapublicznych) aranżowanych z udziałem mieszkańców. Angażowanie 

mieszkańców w kształtowanie takich przestrzeni wspólnych jak: place, skwery, 

woonerfy (podwórce miejskie), trakty piesze, parki, zielone enklawy, kameralne 

miejsca wypoczynku i spotkań, wkomponowane pomiędzy funkcje techniczne 

przestrzeni miejskiej i przebudowę ulic.

Zadanie jest celowe  wykonanie utwardzonych nawierzchni parkingów  z geokrat 

i zielonych  trawnikowych  wraz z prawidłowym oznakowaniem pozwoli na 

właściwe wykorzystanie przedmiotowego terenu.

117 S071WS Remont placu 

zabaw przy ul. 

Lubeckiego

Remont placu zabaw przy ul. Lubeckiego wraz z 

odnowieniem ogrodzenia placu zabaw. Wyposażenie 

placu zabaw w atrakcyjne, nowoczesne urządzenia 

zabawowe, w tym kuchnię błotną.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 548 400,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do poprawy 

infrastruktury rekreacyjnej placu zabaw oraz zwiększy atrakcyjność obiektu.
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118 S050WS Wschód 

Śródmieścia - 

pochylnia dla 

wózków na placu 

Dąbrowskiego

Zakup i montaż pochylni dla wózków na placu 

Dąbrowskiego przy przejściu na przystanek 

tramwajowy.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 15 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

rekomenduje pozytywnie projekt do realizacji wniosku pn. „Wschód Śródmieścia - 

pochylnia dla wózków na Placu Dąbrowskiego".

Pomimo negatywnej opinii cząstkowej  Wydziału Kształtowania Środowiska oraz 

w oparciu o pozyskane uzgodnienia tutejszy Wydział opiniuje pozytywnie 

przedmiotowe przedsięwzięcie.

Zaproponowana pochylnie dla osób z niepełnosprawnościami jest jednym z 

elementów infrastruktury miejskiej, które mają likwidować bariery 

architektoniczne oraz  przekształcać przestrzenie publiczne pod kątem 

zwiększania ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

119 P205KR Parking / 20 

miejsc 

postojowych - 

Wileńska 41-41a

Brak miejsc postojowych na osiedlu - likwidacja 

parkingów istniejących (ok. 70 miejsc) w związku ze 

sprzedażą działek pod budownictwo wielorodzinne. W 

ostatnim pięcioleciu wybudowano na terenie osiedla 6 

budynków wielorodzinnych. Kolejne 2 w trakcie 

realizacji.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 245 000,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź.    

120 P193LP Tor przeszkód dla 

dzieci -  plac 

zabaw – 5 etap - 

przy ulicy 

Maczka, Nowe 

Polesie – obok 

siłowni 

zewnętrznej, 

flow parku, 

tyrolki

Tor przeszkód dla dzieci  to kolejny 5 etap rozbudowy 

atrakcji na świeżym powietrzu. Obok powstała już 

siłownia zewnętrzna oraz FlowPark. To miejsce na 

powietrzu do uprawiania sportu, spotkań lokalnej 

społeczności. Może ona wpłynąć nie tylko na kondycję 

mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze więzy 

społeczne. Dzięki niej nasza mała społeczność stanie 

się nie tylko zdrowsza, ale również silniejsza o wspólną 

pasję, jaką jest sport i zabawa na świeżym powietrzu. 

(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 67 300,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź.    
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121 P184ZM Bulwar nad 

Bałutką II etap

Kontynuacja tworzenia miejsca wypoczynku o 

charakterze leśno-parkowym wzdłuż wschodniej 

strony rzeki Bałutki. Wykonanie wygodnej ścieżki po 

wschodniej stronie rzeki od mostku na zakręcie ulicy 

Bronowej do ulicy Azaliowej. Ścieżka o szerokości 2,5 

metra w typie parkowym (nie asfaltowa) byłaby 

wspólna dla: pieszych, rowerzystów i biegaczy. 

Zadanie poprawi warunki aktywnego wypoczynku 

Mieszkańców Łodzi. Podniesie bezpieczeństwo, 

estetykę, funkcjonalność obszaru, którego dotyczy. 

Realizacja zadania przyniesie korzyść wszystkim 

łodzianom aktywnie wypoczywającym na Zdrowiu, 

szczególnie Mieszkańcom Manii, ale również Złotna, 

Żabienca , Teofilowa. Skorzystają ludzie jeżdżący na 

rowerach do pracy do centrum, z Manii na Teofilów po 

zakupy, trenujący w pobliskim centrum sportu, 

spacerujący z dziećmi, odwiedzający cmentarz Mania. 

(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 103 000,00 zł Wniosek  obejmuje stworzenie miejsca wypoczynkowego o charakterze leśno - 

parkowym  nad rzeką Bałutką. Projekt jest zasadny  ponieważ ścieżka będzie 

stanowić szlag komunikacji pieszej , rowerowej i wózkowej, nawiązując swoim 

charakterem do otoczenia.

122 P161LP Budowa 

chodnika od 

kładki przez tory 

nad LK nr 14 do 

Osiedla Nowe 

Polesie

Opracowanie projektu i budowa chodnika od kładki 

przez tory nad LK nr 14 do Osiedla Nowe Polesie

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 168 000,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren - zastrzeżenie: chodnik będzie się kończył na terenie PKP, brak 

możliwości skomunikowania przez Miasto z kładką (obcy teren).

123 P150MM Stworzenie 

funkcjonalnych 

miejsc 

parkingowych na 

osiedlu 

Montwiłła-

Mireckiego

Projekt zakłada utworzenie funkcjonalnych miejsc 

parkingowych przy posesjach wspólnot, poprzez 

uporządkowanie i zabezpieczenie przestrzeni, 

dotychczas użytkowanych jako „dzikie” parkingi.

Pomysłodawcy projektu wychodzą naprzeciw licznym 

głosom mieszkańców, którzy regularnie zgłaszają 

problemy związane z parkowaniem pojazdów na 

Osiedlu.

Obecnie mieszkańcy, z uwagi na brak odpowiednio 

przygotowanej przestrzeni, w większości parkują swoje 

pojazdy w sposób bardzo chaotyczny, co wpływa 

negatywnie nie tylko na kondycję zieleni, ale również 

przyczynia się do licznych konfliktów między ruchem 

pieszych, a zaparkowanymi niedbale pojazdami.

(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 76 400,00 zł Realizacja wniosku przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

124 P149ZM Kosze na psie 

nieczystości; 

Polesie Łódź

Dwa kosze na psie nieczystości. Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 2 000,00 zł Montaż koszy na psie nieczystości poprawi estetykę Miasta w rejonie objętym 

wnioskiem
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125 P146RS ROZBUDOWA 

STREFY SPORTU 

NA SMULSKU

Projekt przewiduje doposażenie istniejącej siłowni na 

prośbę mieszkańców, w 5 urządzeń siłowych oraz stoły 

do gry w szachy szt 4 +piłkarzyki wraz z piłeczkami. 

Należałoby pomyśleć nad jakimiś automatem do 

piłeczek, nawet za symboliczną opłatę, gdyż często 

piłeczek brakuje, a problem jest z dopasowaniem 

wielości piłeczek od innych takich gier.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 174 000,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do poprawy 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej skweru „Sportowe Smulsko”, którego 

dotychczasowe elementy zostały zrealizowane w ramach poprzednich edycji BO. 

Należy jednak zaznaczyć, że w sprawie projektu okoliczni mieszkańcy złożyli 

protest (treść dokumentu w zakładce "Dodatkowe urzędowe informacje"

126 P133ZM Rowerem do 

apteki, 

przychodni, na 

pocztę – cztery 

stojaki rowerowe 

przy ciągu lokali 

użytkowych przy 

Jęczmiennej i 

Jarzynowej

Do lokali użytkowych w bloku przy Jęczmiennej wielu 

klientów przyjeżdża rowerami. Niestety nie ma ich 

gdzie bezpiecznie przechować na czas wizyty w lokalu, 

co może powodować, że część osób wybiera dojazd 

samochodem. Ustawienie dwu stojaków po dwu 

stronach betonowego tarasu przed lokalami 

użytkowymi da miejsce na wygodne przymocowanie 

roweru na czas wizyty we wspomnianych lokalach.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 4 800,00 zł Montaż stojaków przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowania roweru - 

ochrona przed kradzieżą i zachęci mieszkańców do częstego korzystania z 

jednośladów  do realizacji codziennych zakupów.

127 P130ZM Bezpiecznie przez 

skwer do 

bezpiecznego 

przejścia dla 

pieszych (skwer 

przy 

Jarzynowej/Srebr

zyńskiej/Jęczmie

nnej)

Analiza potrzeb dotyczących ruchu pieszego w obrębie 

skweru, wykonana w ramach Warsztatów przez 

studentów Projektowania Przestrzennego PŁ na 

podstawie opinii mieszkańców wykazała, że 

najchętniej wybieraną trasą przez skwer na osi pn – pd 

jest przejście z z Jęczmiennej do przejścia na pasy 

przez Srebrzyńską. Jest to najbardziej optymalna trasa, 

pozwalająca bezpiecznie i przyjemnie dotrzeć w to 

miejsce i dalej do Parku czy na przystanek. Jeśli trasa 

ta nie jest zawsze wybierana – to ze względu na brak 

oświetlenia skweru w nocy i brak utwardzenia 

umożliwiającego przejazd rowerom. Ponieważ nie 

chcemy betonować skweru a intensywne oświetlenie 

go nie jest konieczne stale – proponujemy ścieżkę 

wykonaną z żywicy przepuszczalnej oraz oświetlenie 

solarne z fotokomórką – zapalające się przy ruchu 

pieszego. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 283 000,00 zł Opinia POZYTYWNA z zastrzeżeniem realizacji zadania zgodnie z wytycznymi 

otrzymanymi w opiniach z Jednostek.
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128 P127ZM Kwietne bąbelki z 

ławkami – 

realizacja 

wspólnie 

opracowanej 

koncepcji 

zagospodarowani

a skweru (skwer 

między ulicami 

Jęczmienną/Sreb

rzyńską/Jarzyno

wą)

W pamiętnym roku 2018 społeczność lokalna 

zagłosowała za pozostawieniem skweru na Mani jako 

terenu ogólnodostępnego i samorzutnie ustanowiła go 

jako miejsce społecznotwórcze. Na Warsztatach 

studenci wydziału Projektowania Przestrzeni PŁ, na 

podstawie głosów zebranych w ankiecie opracowali 3 

koncepcje zagospodarowania skweru. W koncepcji 

wybranej przez mieszkańców znalazły się urocze 

bąbelki – tak spontanicznie nazwano kwietniki o 

obłych, nieregularnych formach, z dyskretnym 

oświetleniem, wyniesione ponad teren i zamknięte 

biegnącą po całym obwodzie ławką. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 156 000,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenia 

oraz polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców.

129 P126ZM Rozbujajmy 

skwer! Huśtawki 

na skwerze na 

Mani (skwer 

między ulicami 

Jęczmienną/Sreb

rzyńską/Jarzyno

wą)

Na skwerze na Mani stoi od dwu lat wspaniały statek 

piracki, który stał się ulubionym miejscem zabawy 

okolicznych dzieciaków. Statek stoi a przecież 

prawdziwi piraci powinni się bujać na falach – 

ustawmy obok statku kilka huśtawek, wzbogacając 

atrakcyjność Skweru dla młodszych jego rezydentów! 

Huśtawka dla najmniejszych maluchów – dodatkowo 

zabezpieczona przed wypadnięciem, huśtawka – 

bocianie gniazdo, huśtawka – deska i standardowa 

fotelikowa huśtawka to zestaw, który zadowoli 

milusińskich! Czy słyszycie jak proszą o głosy?

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 26 400,00 zł Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2021/2022 jest POZYTYWNA z UWAGĄ.   Montaż huśtawek uatrakcyjni zabawę 

dzieciom oraz pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej wśród najmłodszych. 

Doposażenie skweru pozwoli na stworzenie miejsca atrakcyjnego pod względem 

wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwi integrację społeczności lokalnej. 

Uwaga: W przypadku przegłosowania wniosku, dokładną lokalizację należy 

uzgodnić z ZZM, który jest w posiadaniu dokumentacji na ścieżkę przebiegającą 

przez ten teren.

130 P123KO Gwiazdkowe 

Koziny! - świetlna 

dekoracja 

świąteczna na 

pasażu przy 

fontannach na 

Osiedlu Koziny.

Wynajęte ozdoby świąteczne zawieszone na latarniach 

elektrycznych na pasażu przy ul. Długosza 26/28 

ożywią to miejsce w okresie Świąt Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku. Projekt zakłada eksploatację iluminacji 

świątecznej w okresie od 1 grudnia do 10 stycznia w 

godzinach dostosowanych do bieżących planów 

oświetlenia ulicznego w porze zimowej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 67 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie 

kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w ciągu 

jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma być zlokalizowane 

proponowane zadanie stanowi własność gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie 

koliduje z zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia.
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131 P120LP Plac zabaw dla 

starszych dzieci 

obok osiedla 

Nowe Polesie IIIb

Projekt zakłada stworzenie miejsca zabaw i strefy 

treningów dla starszych dzieci (od lat 6) oraz miejsca 

wypoczynku. Utworzone zostaną 2 ławki oraz 2 

konstrukcje w skład których wejdą huśtawki, drążki, 

drabinki linowe, ścianki wspinaczkowe, małpi gaj, 

bocianie gniazdo itp. Wokół placu zostanie postawione 

ogrodzenie. W ramach projektu powstaną 2 instalacje 

o średnich wymiarach 2,5 m wysokości/4 metry 

długości każda. W ramach projektu uprzątnięty i 

wyrównany zostanie teren przy ul.Falistej (w 

bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Nowe Polesie IIIb), 

(Mapka w  załączniku nr. 1). W obecnej chwili teren 

jest bardzo zaniedbany, zabłocony i wykorzystywany 

jako składowisko materiałów budowlanych, dziki 

parking, z którego błoto wynoszone zostaje na 

ul.Falistą (zał nr 2 i 3). (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 110 400,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

rekomenduje pozytywnie zadanie realizacji wniosku pn. „Plac zabaw dla 

starszych dzieci obok osiedla Nowe Polesie IIIb" w oparciu pozyskane opinie dla 

ww wniosku.

132 P114KR "Ogrody na 

zieleńcu" 

zagospodarowani

e terenu 

zielonego w 

rejonie ulic: 

Kusocińskiego-

Króla-

Bandurskiego - II 

etap

Dalsze zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie 

ulic Kusocińskiego, Bandurskiego, Króla. Jest to II etap 

projektu realizowanego obecnie w ramach VIII edycji 

Budżetu Obywatelskiego 2020/2021. Utworzenie 

kolejnych alejek spacerowych w liniach istniejących 

przedeptów, montaż ławek, latarni solarnych, 

rekultywacja terenu i kolejne nasadzenia: drzewa 

liściaste (różne gatunki - np. jarzębina, kasztanowiec, 

klon, akacja, wierzba, lipa, głóg, perłowiec, ewodia, 

migdałowiec, ozdobne gatunki - czereśnia, jabłoń, 

śliwa, wiśnia) dekoracyjne krzewy (np.tawuła, forsycja, 

śnieguliczka, berberys) i rabaty kwiatowe.  Etap II 

projektu przewiduje również wykonanie niewielkiego 

kreatywnego placu zabaw dla dzieci zawierającego: 

zestawy zabawowe, sprawnościowe i huśtawki. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 488 500,00 zł zadanie jest kontynuacją projektu z roku 2019/2020
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133 P112ZL Budowa 

ogólnodostępnej 

altany z 

miejscem do 

grillowania w 

pobliżu osiedla 

Nowe Złotno

Projekt polega na budowie ogólnodostępnego miejsca 

do wypoczynku i grillowania w pobliżu osiedla Nowe 

Złotno.

Realizacja projektu umożliwi wypoczynek rodzin z 

dziećmi z pobliskich osiedli na jednym z nielicznie 

zachowanych terenów zielonych w okolicy.

Projekt zakłada zakup i montaż m.in altany ogrodowej 

oraz stołów z siedziskami dzięki czemu z miejsca 

będzie można korzystać również w czasie gorszej 

pogody. Zostaną wyznaczone miejsca, w których 

mieszkańcy będą mogli bezpiecznie grilować przy 

wykorzystaniu własnego sprzętu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 60 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

rekomenduje pozytywnie dla realizacji wniosku pn. „Budowa ogólnodostępnej 

altany z miejscem do grillowania w pobliżu osiedla Nowe Złotno" i opiniuje 

pozytywnie przedmiotowe zadanie w oparciu pozyskane opinie dla ww wniosku.

134 P100ZL Staw dla Złotna Celem projektu jest dalsze rozwijanie infrastruktury w 

obrębie stawu na Złotnie u zbiegu ulic Krańcowa i 

Biegunowa .

Ekologiczne oświetlenie miejsca wypoczynku, 

ustawienie kolejnej ławki wypoczynkowej, zadbanie o 

otaczającą roślinność jak i powiększenie powierzchni 

stawu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 50 000,00 zł Projekt uwzględnia i poszerza potencjał miejsca stworzonego przez WGK - obiekt 

użytku ekologicznego jakim są Majerowskie Błota. Obiekt stanie się 

bezpieczniejszy poprzez zapewnienie oświetlenia solarnego a miejsce 

wypoczynku w postaci jednej ławki nie zakłóci  rozwoju istniejącej flory i fauny . 

Dodatkowo usunięcie odrastającej roślinności zapobiegnie sukcesji obiektu 

wodnego.

135 P085ZM Mania Zdrowia - 

Siłownia 

plenerowa i  

Street Workout 

ulica Krańcowa 

przy Rokitny, w 

pobliżu 

Piłkarskiego 

Ośrodka 

Treningowego 

Minerska

Projekt zakłada stworzenie miejsca do ćwiczeń w 

plenerze na Osiedlu Zdrowie-Mania w pobliżu  

Piłkarskiego Ośrodka Treningowego Minerska. 

Planowany obiekt składa się z siłowni zewnętrznej oraz 

urządzeń do ćwiczeń street workout. Celem projektu 

jest aktywność fizyczna i integracja społeczna. Na 

Osiedlu nie ma zlokalizowanych żadnych urządzeń o 

podobnym charakterze. Projekt zakłada zamocowanie 

urządzeń bezpośrednio w gruncie, tak aby nie zatracać 

zielonego charakteru miejsca. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 180 000,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź.    
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136 P070SP Zielona oaza dla 

mieszkańców 

Starego Polesia. 

Teren między 

ulicami 

Skłodowskiej 28 

a Kopernika 41.

Na Starym Polesiu brakuje zieleni. W kwartale 

pomiędzy ulicami Łąkowa-Skłodowskiej-Lipowej-

Kopernika istniejąca zabudowa jest uzupełniane nową 

intensywną zabudową, gdzie w miejsce podwórek 

projektowane są wielostanowiskowe garaże z 

zielonym dachem. Brakuje większej zieleni typu krzewy 

i drzewa. Działki 77/4, 77/1 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na 

zieleń publiczną. Obecnie te działki są puste, bez drzew 

i krzewów. Niestety zamieniają się w dzikie wysypiska 

śmieci, sporadycznie oczyszczane przez służby 

miejskie. Zamierzona rewitalizacja tego terenu ma go 

zmienić w miejsce spotkań, odpoczynku i rekreacji dla 

mieszkańców. Duży trawnik umożliwi latem pikniki i 

gry zespołowe na świeżym powietrzu. kwietna łąka to 

bioróżnorodność i możliwość wchłonięcia większej 

ilości wody deszczowej. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 167 800,00 zł Opinia pozytywna z zastrzeżeniem, że z uwagi na nieuregulowany stan prawny 

działki nr 63/4 (obr. P-20) oraz istniejącą ciepłowniczą infrastrukturę przesyłową 

teren możliwy do wykorzystania pod inwestycję zostaje ograniczony do działek 

77/4 i półn. cz. działki 77/1 (obr. P-20).

137 P064SP Lipowy Zaułek. 

Park 

kieszonkowy przy 

ul. Lipowej 46

W przestrzeni pomiędzy budynkami przy ul. Lipowej 

46, w miejsce dzikiego parkingu i śmietniska, 

powstanie park kieszonkowy – niewielki, przytulny 

teren z elementami małej architektury i urządzoną 

zielenią. Do elementów składowych należeć będą: 

alejka / ścieżka wysypana utwardzonym żwirkiem, 

trawnik, ławki z oparciem. W ramach inwestycji 

posadzone zostaną również nowe drzewa oraz krzewy. 

Projekt odmieni estetykę tej części miasta i spowoduje 

powstanie miejsca odpoczynku dla okolicznych 

mieszkańców. Rewitalizacja powinna być wykonana  z 

zachowaniem jak największej powierzchni 

nieutwardzonej w minimalnej ingerencji w systemy 

korzeniowe istniejących drzew oraz z zastosowaniem 

naturalnych materiałów jak np. kamienie lub 

drewniane bale jako elementy wyposażenia parku 

kieszonkowego. Projekt zakłada również wyburzenie 

pozostałości budynku gospodarczego w głębi działki.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 241 000,00 zł Zadanie dotyczy tylko działki 154 . Wniosek otrzymał ocenę pozytywną z 

zastrzeżeniami: należy skrupulatnie rozplanować wszystkie prace, ZDiT w 

pierwszej opinii sugeruje dodatkowo wykonać remont zjazdu (do rozważenia) 

dodatkowo zaznacza zachowanie odpowiednich spadków kierujących wody 

opadowe na teren zielony - warunek trudny do spełnienia z uwagi na różnice 

terenu(ok 60 cm), projekt musi być zgodny z prawem budowlanym oraz 

przepisami odrębnymi uzgodniony z jednostkami Miasta, propozycja  MPU 

wykonania chodnika łączącego ul. Lipową z ul. Żeromskiego w mojej ocenie nie 

jest realne do realizacji w ramach BO liczne zabudowy po obu stronach (zdjęcia 

obrazują podwórka z obu stron), zgodnie z opinia ZLM mieszkańcy nieruchomości 

Lipowa 44, z którymi Miejski Administrator Nieruchomości przeprowadził 

rozmowę nie maja wiedzy dotyczącej propozycji realizacji projektu budowy parku 

kieszonkowego w ramach Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego na terenie 

nieruchomości przy ul. Lipowej 46. Ponadto mieszkańcy obawiają się, że 

stworzenie takiego zakątka spowoduje utratę odpoczynku po pracy a w 

godzinach wieczornych i nocnych będzie miejscem spotkań sympatyków 

wieczornych zabaw, co spowoduje hałas w tym krzyki, śpiewy i awantury po 

oknami lokali mieszkalnych - w przypadku realizacji zadania trzeba się liczyć z 

ewentualnym sprzeciwem lokatorów mieszkających przy ul. Lipowej 44, ponadto 

druga opinia ZDiT dotycząca oświetlenia jasno określa możliwość przyłączenia 

tylko 2 latarni zgodnych ze wzorem stosowanym w ramach przebudowy ulic 

Starego Polesia. (Dalsza część w karcie analizy)
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138 P052KR Ogrody na 

zieleńcu ul. 

Kusocińskiego- 

elektroniczny 

plac zabaw, 

hamaki w nowym 

lesie - 

społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Projekt zakłada ustawienie nowoczesnego 

elektronicznego placu zabaw typu jak Neos 360. Jest to 

zręcznościowa gra angażująca duża grupę dzieci, ale 

też dorosłych do aktywności i ćwiczenia refleksu. 

Działki wzdłuż kościoła zostaną zalesione, postawimy 

tam hamaki i leżaki parkowe. Projekt to kontynuacja 

wygranego w poprzedniej edycji projektu stworzenia 

w tym miejscu skweru. Proszę o kontakt w przypadku 

pojawienia się projektu w tym samym miejscu. 

Będziemy je łączyć w jeden i wspólnie tworzyć nasze 

osiedle. Ubytki w trawniku zostaną uzupełnione. 

Przestrzeń nie zostanie podzielona. Plac zabaw nie 

będzie ogrodzony. Nawierzchnia amortyzująca ma być 

tylko tam, gdzie wymagają tego przepisy. Zachowane 

zostaną wszystkie drzewa i krzewy. Przestrzeń zielona 

nie ma być aranżowana od nowa.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 245 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

rekomenduje pozytywnie zadanie realizacji wniosku pn. „Ogrody na zieleńcu ul. 

Kusocińskiego- elektroniczny plac zabaw, hamaki w nowym lesie - społeczność 

osiedlowa Karolew Retkinia" w oparciu pozyskane opinie dla ww wniosku. 

Przedmiotowe zadanie uzupełni ofertę relaksacyjno-zabawowa  na terenie 

Osiedla Karolew Retkinia.

139 P045KR Wodny plac 

zabaw nad rzeką 

Karolewką. Pętla 

ul. Bratysławska - 

społeczność 

osiedlowa 

Karolew Retkinia

Wbudowany zostanie wodny plac zabaw składający się 

z: dwie dysze sterowane, niecka z woda, kurtyna - 

fontanna, prysznic. Powierzchnia wodnego placu 

zabaw to ok 150m2. Dodatkowo powstanie mały 

ogród deszczowy z tablicą informującą o 

przepływającej pod ziemią rzece Karolewce.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 600 000,00 zł Uwaga z Biura Strategii Miasta:

Lokalizacja projektu może kolidować z projektem budowy tunelu kolei dużych 

prędkości przygotowywanym przez spółkę CPK.

140 P043ZL Utworzenie 

Strefy Gier 

Towarzyskich 

(Nowe Złotno)

Projekt zakłada utworzenie strefy sportowo- 

rekreacyjnej z możliwościami jej rozbudowy w 

przyszłości na terenach zielonych znajdujących się po 

zachodniej stronie ulicy Cedry.

Strefa gier towarzyskich ma mieć charakter 

ogólnodostępny oraz umożliwiać wspólne spędzanie 

czasu młodzieży, osób starszych oraz rodzin z dziećmi z 

pobliskich osiedli.

W ramach projektu przewiduje się zakup m.in stołu do 

gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu 

do gry w szachy.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 70 950,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego jest pozytywna, ponieważ spełnia kryteria oceny 

technicznej wykonalności. Przedsięwzięcie jest możliwa do wykonania w ciągu 

jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma być zlokalizowane 

proponowane zadanie stanowi własność gminy Miasto Łódź.    
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141 P040MM Rewitalizacja 

podwórek na 

osiedlu 

Montwiłła-

Mireckiego - 

kontynuacja.

Rewitalizacja podwórka znajdującego się przy ul. 

Srebrzyńskiej 93 na podstawie "Projektu 

zagospodarowania terenów zielonych na terenie 

Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego [...] obejmującego 

rekultywację terenów zielonych i alejek spacerowych" 

opracowanego w 2019 r. we współpracy z Radą 

Osiedla i Mieszkańcami. Zgodnie z dotychczasowym 

doświadczeniem aktualny projekt powinien zostać 

zaktualizowany w zakresie nasadzeń zieleni, wysokości 

ławek (obniżenie o ok. 10 cm) oraz materiału 

wykorzystywanego do utwardzenia podwórkowych 

ścieżek (tzw. żwiro-glinki).

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 225 500,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie korzystnie na estetykę otoczenienia 

oraz polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców

142 P022KR Street Workout 

Park - Pętla 

Bratysławska

Budowa street workout parku przeznaczonego do 

ćwiczeń z własną masą ciała, na terenie pętli 

tramwajowej Bratysławska. W skład street workout 

parku wchodzą: drążki, poręcze, drabinka pozioma, 

drabinka pionowa i rurka do pole dance. Pod całością 

konstrukcji nawierzchnia z piasku. Placyk do ćwiczeń 

mały ale wariat! Wszystko co jest potrzebne do 

zbudowania wymarzonej sylwetki.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 65 300,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas IX Edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do poprawy 

infrastruktury rekreacyjnej terenu. Na pobliskiej działce znajduje się plac zabaw 

pozostający w nadzorze WGK.

143 P020ZL Nowy park przy 

ul. Rąbieńskiej - 

ETAP V alejki

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 5 utworzone zostałyby 

alejki parkowe z klińca lub tłucznia szer. 2m w miejscu 

istniejących ścieżek, zgodnie z koncepcją parku.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 207 800,00 zł Możliwość realizacji w ciągu roku. Należy rozważyć  zastosowanie  nawierzchni 

żwirowo-glinkowej wygodniejszej dla pieszych (zgodnie z opinia Wydziału 

Kształtowania Środowiska). Możliwość realizacji na działce 1/2, obręb P-4. 

Działka 3, obręb P-4 posiada nieuregulowany stan prawny. Propozycja zmiany 

przesłana do lidera mailowo.

Wydział Dysponowania Mieniem - brak użyczeń, wszczęto procedurę dotyczącą 

udostępnienia części nieruchomości pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na 

rzecz PGE.

Miejska Pracownia Urbanistyczna - należy wziąć pod uwagę, że w docelowym 

układzie komunikacyjnym miasta Łodzi przez działkę 1/2, obręb P-4 wzdłuż jej 

wschodnie granicy przebiegać będzie przedłużenie ul. Kaczeńcowej
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144 P019ZL Nowy park przy 

ul. Rąbieńskiej - 

ETAP IV workout

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 4 utworzona zostałaby 

ogólnodostępna strefa workout. Przyrządy 

znajdowałaby się we wschodniej części działki.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 112 800,00 zł Możliwość realizacji w ciągu roku. Należy rozważyć  zastosowanie  naturalnej 

nawierzchni bezpiecznej. Maty gumowe szybko się niszczą i nie sprawdzają się w 

terenach użyteczności publicznej (zgodnie z opinią Wydziału Kształtowania 

Środowiska). Możliwość realizacji na działce 1/2, obręb P-4. Działka 3, obręb P-4 

posiada nieuregulowany stan prawny. Propozycja zmiany przesłana do lidera.

Wydział Dysponowania Mieniem - brak użyczeń wszczęto procedurę dotyczącą 

udostępnienia części nieruchomości pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na 

rzecz PGE.

Miejska Pracownia Urbanistyczna - Należy wziąć pod uwagę, ze w docelowym 

układzie komunikacyjnym miasta Łodzi przez działkę 1/2, obręb P-4 wzdłuż jej 

wschodniej granicy przebiegać będzie przedłużenie ul. Kaczeńcowej.

145 P018ZL Nowy park przy 

ul. Rąbieńskiej - 

ETAP III siłownia

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 3 utworzona zostałaby 

ogólnodostępna siłownia plenerowa składająca się z 

min. 5 sprzętów. Siłownia znajdowałaby się w 

północnej części działki, przy zagajniku.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 92 610,00 zł Możliwość realizacji w ciągu roku.  Możliwość realizacji na działce 1/2, obręb P-4. 

Działka 3, obręb P-4 posiada nieuregulowany stan prawny. Propozycja zmiany 

przesłana do lidera mailowo. 

Miejska Pracownia Urbanistyczna - należy wziąć pod uwagę, że w docelowym 

układzie komunikacyjnym miasta Łodzi przez działkę 1/2, obręb P-4 wzdłuż jej 

wschodniej granicy przebiegać będzie przedłużenie ul. Kaczeńcowej. 

Wydział Dysponowania Mieniem - brak użyczeń, wszczęto procedurę dotyczącą 

udostępnienia części nieruchomości pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na 

rzecz PGE.

146 P017ZL Nowy park przy 

ul. Rąbieńskiej - 

ETAP II plac 

zabaw

Utworzenie nowego parku pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. W ramach etapu 2 utworzony zostałby 

ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci składający się ze 

zjeżdżalni z domkiem, huśtawek, bujaka oraz 

piaskownicy. Plac znajdowałby się na działce 1/2, 

obręb P-4.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 156 000,00 zł Możliwość realizacji w ciągu roku.  Możliwość realizacji na działce 1/2, obręb P-4. 

Działka 3, obręb P-4 posiada nieuregulowany stan prawny. Propozycja zmiany 

przesłana do lidera mailowo. Lider wyraził zgodę na zmianę także mailowo w 

dniu 30.06.2021. Należy wziąć pod uwagę, że w docelowym układzie 

komunikacyjnym miasta Łodzi przez działkę 1/2, obręb P-4 wzdłuż jej wschodniej 

granicy przebiegać będzie przedłużenie ul. Kaczeńcowej.

147 P016ZL Nowy park przy 

ul. Rąbieńskiej - 

ETAP I Górka 

saneczkowa

Utworzenie nowego parku przy ul. Rąbieńskiej. W 

ramach etapu 1 planowane jest wykonanie górki 

saneczkowej na działce pomiędzy ul. Legnicką, a ul. 

Rąbieńską. Materiał potrzebny do budowy byłby 

pozyskany z urobku z budowy tunelu PKP pod Łodzią, 

lub okolicznych budów.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 161 400,00 zł Możliwość realizacji w ciągu roku.  Procedowane jest zarządzenie dotyczące 

udostępnienia części nieruchomości pod lokalizację infrastruktury przesyłowej na 

rzecz PGE. W docelowym układzie komunikacyjnym miasta Łodzi przez działkę 

1.2, obręb P-4 wzdłuż jej wschodniej granicy przebiegać będzie przedłużenie ul. 

Kaczeńcowej.

148 P015KO Mini parking 

samochodowy - 

Odolanowska

Wyrównanie, utwardzenie i wyłożenie płytami lub 

kostką lub asfaltem by mogły parkować samochody. 

Oznaczyć bezpieczeństwo wyjazdu z parkingu.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 85 000,00 zł Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury 

Urzędu Miasta Łodzi po analizie przedmiotowego wniosku  zadanie opiniuje 

pozytywnie. Zadanie jest celowe a wykonanie utwardzonego parkingu wraz z 

prawidłowym oznakowaniem pozwoli na właściwe wykorzystanie 

przedmiotowego terenu.
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149 P014KO Uporządkowanie 

terenu - Koziny - 

Pietrusińskiego 

33

Porządek od ulicy do muru cmentarza. 

Uporządkowanie terenu poprzez usunięcie 

wiatrołomów, suchych i powalonych drzew, gałęzi czy 

konarów drzew.  Posprzątanie terenu ze śmieci, 

butelek, strzykawek, gruzu,opon, wózków i innych 

odpadów. Zlikwidowanie resztek studni i 

pozamiatanie. Od przeszło 20 lat teren nie był 

sprzątany i był wykorzystywany przez element oraz 

używających narkotyki i alkohol.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 24 000,00 zł Opiniuję pozytywnie wniosek.

150 P008ZL Kosze na śmieci 

przy ul. 

Rąbieńskiej

Ustawienie 5 koszy na śmieci na ul. Rąbieńskiej w celu 

zmniejszenia ilości śmieci wyrzucanych do pobliskich 

lasów i rowów

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 6 000,00 zł Teren publiczny wymagający poprawy estetyki, co zapewni ustawienia koszy na 

odpady.

151 P002LP Pszczółka Maja – 

wiatrak, który 

pokaże kierunek i 

siłę wiatru – dla 

najmłodszych  i 

trochę starszych. 

Trójkątna wyspa  

ul. Pienistej i 

Maczka – obok 

osiedla Nowe 

Polesie

Zbudowanie drewnianego wiatraka w kształcie 

Pszczółki Mai na wysokim na 5 metrów słupie. Pokaże 

on kierunek i siłę wiatru. Atrakcja i edukacja dla 

najmłodszych i informacja dla starszych osób, które 

poruszają się w okolicach osiedla Lublinek – Pienista – 

niedaleko lotniska.

Przykładowy wiatrak:- > http://tinyurl.com/BO--

Wiatrak

Strona na FB dotycząca projektów z BO na osiedlu: 

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

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 50 000,00 zł zadanie możliwe do wykonania w przeciągu jednego roku.

152 P001LP Trampoliny dla 

dużych i małych 

– 4 etap - teren 

zielony przy ulicy 

Maczka, obok 

osiedla Nowe 

Polesie – w 

okolicach siłowni 

zewnętrznej, 

flow parku, 

tyrolki

Trampoliny dla dużych i małych  to kolejny 4 etap 

rozbudowy atrakcji na świeżym powietrzu. Obok 

powstała już siłownia zewnętrzna oraz FlowPark. To 

miejsce na powietrzu do uprawiania sportu, spotkań 

lokalnej społeczności. Może ona wpłynąć nie tylko na 

kondycję mieszkańców, lecz także stworzyć silniejsze 

więzy społeczne. Dzięki niej nasza mała społeczność 

stanie się nie tylko zdrowsza, ale również silniejsza o 

wspólną pasję, jaką jest sport i zabawa na świeżym 

powietrzu. 

(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 53 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie 

kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w ciągu 

jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma być zlokalizowane 

proponowane zadanie stanowi własność gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie 

koliduje z zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia.
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153 L281 Bezpieczna droga 

do: Przedszkola, 

Szkoły, Żłobka i 

Kościoła   w 

trójkącie al. 

Pasjonistów - al. 

Harcerzy-

Zatorowców – ul. 

Rojna

Zależy Nam aby droga do Przedszkola Miejskiego nr 

141, Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Miejskiego 

nr 128, Żłobka nr 18 Miejskiego Zespołu Żłobków oraz 

Kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej była bezpieczna, 

estetyczna i atrakcyjna. Obecny chodnik uległ 

zniszczeniu, dlatego nie jest już bezpieczny dla 

pieszych oraz rowerzystów. 

Zaplanowane działania: 

1.	Usunięcie starych płyt chodnikowych 

2.	Przygotowanie podłoża 

3.	Ułożenie kostki cementowej- 817m2

4.	Ułożenie krawężników- 680mb 

5.	Namalowanie ścieżki edukacyjno-ruchowej na 

odcinku od Przedszkola Miejskiego  nr 141 do al. 

Pasjonistów

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 280 000,00 zł Rekomendacja pozytywna dla realizacji wniosku pn: ,, Bezpieczna droga do: 

Przedszkola, Szkoły, Żłobka i Kościoła w trójkącie al. Pasjonistów - al. Harcerzy-

Zatorowców – ul. Rojna'', remontu istniejącego, ale zniszczonego chodnika 

poprawi jakość życia okolicznych mieszkańców.Wydział Gospodarki Komunalnej 

w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury opiniuje pozytywnie przedmiotowe 

zadanie w oparciu o pozyskane opinie dla ww wniosku.

154 L248 Centrum 

Animacji Lokalnej 

- Bałucki Ośrodek 

Kultury

Budynek Bałuckiego Ośrodka Kultury w którym 

planujemy modernizację pomieszczeń pochodzi z 1927 

roku i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. 

Pomieszczenia wykorzystywane przez instytucję 

wymagają nowoczesnego przystosowania do pełnienia 

funkcji Centrum Aktywności Lokalnej - miejsca 

szczególnego dla każdej społeczności lokalnej tzw. 

własnego kulturalnego miejsca. Planowany zakres prac 

obejmuje prace modernizacyjne celem zachowania 

zabytkowego obiektu i jego adaptacji do potrzeb 

utworzenia centrum animacji lokalnej w celu 

podniesienia jakości i dostępności oraz poszerzenia 

oferty kulturalnej. Realizacja inwestycji jest niezbędna 

do dostosowania istniejących pomieszczeń do 

pełnienia nowych funkcji kulturalnych, w tym 

edukacyjnych. Obiekt zostanie dostosowany do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z zasadami 

uniwersalnego projektowania. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 533 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest pozytywna z zastrzeżeniem (brakuje 

jednej opinii Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Inwestycja 

spełnia wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa do 

wykonania w ciągu jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma być 

zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność gminy Miasto Łódź, a 

inwestycja nie koliduje z zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia.

155 L228 Dla ciebie śmieci, 

dla mnie skarby.

Propagowanie idei przekazywania przedmiotów 

zbędnych osobom które z radością będą z nich nadal 

korzystać. Tym samym przedłużając ich życie.

Ze szczególnym uwzględnieniem grup facebookowych 

jak np Uwaga śmieciarka jedzie. 

Być może uda się rozwinąć ten pomysł i zareklamować 

go osobom nieinternetowym. Poprzez odpowiednią 

akcję reklamową, oraz  odpowiednią organizację 

śmietników.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 100 000,00 zł Uaktywnienie społeczne poprzez spotkania integrujące środowiska lokalne z 

tendencją do ich rozbudowy na ogólnołódzkie.

Uaktywnienie kolejnych rejonów Miasta poprzez publikacje o powodzeniu 

kolejnych spotkań.
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156 L227 Streetworkout 

park (do ćwiczeń 

z wagą własnego 

ciała) w zielonych 

okolicach 

Wydziału Fizyki i 

Informatyki 

Stosowanej UŁ. 

ETAP 2. 

Doposażenie 

inwestycji 

budowanej w 

2021 o brakujące 

urządzenia.

Projekt ma na celu doposażenie małego „street 

workout parku” (do ćwiczeń z wagą własnego ciała) 

dla młodzieży, studentów, dorosłych i seniorów w 

ramach zwycięskiego zadania BO 2020/2021 nr 

S019WS o brakujące elementy które ze względu na 

przekroczony budżet inwestycji musiały zostać 

usunięte z projektu wykonawczego – inwestycji 

realizowanej w 2021.

Siłownia typu „street workout park” będzie pełniła 

funkcje sportowe i rehabilitacyjne. 

(...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 111 500,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwa do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź.    

157 L222 Ochroń łódzkie 

rzeki i poznaj ich 

miejskie 

"meandry"

Projekt ma na celu zwiększenie świadomości łodzian 

na temat kondycji łódzkich rzek, a przez to zwiększenie 

ich ochrony. Planowany zakup specjalistycznych 

czujników pozwoli na szybsze wykrycie skażeń i 

interwencje służb. Zwiększy też strach u potencjalnych 

sprawców. Efekty projekt osiągnięte będą przez m.in 

przez: Zainstalowanie znaków informacyjnych(tablic 

typu F4) w 30 lokalizacjach, w których łódzkie rzeki 

przepływają pod najbardziej uczęszczanymi ulicami. W 

ramach realizacji projektu na wielu łódzkich 

chodnikach pojawią się informacje o płynących pod 

nimi rzekami. Projekt zakłada również nagarnie 

komunikatów głosowych, które nadawane będą w 

pojazdach komunikacji miejskiej w trakcie przejazdu 

nad niektórymi z 18 łódzkich rzek. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 140 100,00 zł Projekt obejmuje szeroko pojęty  monitoring środowiska wodnego. Pomysł 

trafny , lecz pomniejszony o pozycje związane z zakupem specjalistycznego 

sprzętu do badania parametrów fizykochemicznych wody na potrzeby Straży 

Miejskiej oraz o instalację dwóch automatycznych stacji pomiarowych dla 

parametrów fizykochemicznych wody ze względu ,że nie są to zadania statutowe 

Straży Miejskiej  i UMŁ. Akceptacja projektu w kategoriach zwiększenia 

świadomości, odpowiedzialności za środowisko i wzbudzenia ciekawości 

mieszkańców w zakresie łódzkich rzek .

158 L212 Zobacz rzekę. 

Łódź.

Oznakowanie rzek w przestrzeni miejskiej oraz 

przedstawienie historii 200-letniej Łodzi przemysłowej 

ze szczególnym podkreśleniem wyjątkowych 

uwarunkowań powstania miasta, które gwarantowały 

znajdujące się tutaj rzeki.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 55 000,00 zł Opiniuje pozytywnie niniejszy wniosek. Wniosek  przyczyni się do szerzenia oraz 

budowania świadomości j w społeczeństwie poprzez edukację dostosowaną do 

wieku jej odbiorców. Poprzez działania zawarte we wniosku wzbudzona zostanie  

ciekawość na temat łódzkich rzek, a w dalszej kolejności na temat ich roli w 

funkcjonowaniu systemu kanalizacji deszczowej.

159 G119CD Rewitalizacja 

terenu wzdłuż ul. 

Gojawiczyńskiej

Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek 

ziemnych znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż ul. 

Gojawiczyńskiej (od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). 

Dodatkowo ustawione były by kosze na śmieci (10szt.) 

oraz ławki (5szt).

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 313 700,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź.    
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160 G118CD Rewitalizacja i 

doposażenie 

placu zabaw przy 

ul. 

Gojawiczyńskiej

Plac wyłożony będzie częściowo bezpieczną 

nawierzchnią typu EPDM oraz trawą. Ogrodzenie 

zostanie powiększone w kierunku południowo-

wschodnik (do wysokości chodnika i drogi ziemnej). 

Przed placem zabaw ustawionoby stojak na rowery, 

natomiast na terenie placu ustawiono by 2 ławki oraz 

1 śmietnik.

Nowe elementy placu: 2 zabawki edukacyjne, tablica 

do rysowania kredą, równoważnia, huśtawka wagowa, 

1 zjeżdżalnia, 1 bujak, 1 karuzela

Stare elementy placu zabaw (zabawki i ogrodzenie) 

należy odnowić i pomalować. Obudowę piaskownicy 

wykonać na nowo drewnianą lub z tworzywa palisadą.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 256 200,00 zł Przedsięwzięcie jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku budżetowego 

oraz teren, na którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie stanowi 

własność gminy Miasto Łódź.    

161 G086CD Rewitalizacja i 

doposażenie 

istniejącego 

placu zabaw wraz 

z przylegającymi 

ogólnodostępny

mi miejscami 

parkingowymi - 

Chojny - 

Dąbrowa

Proponowana koncepcja zagospodarowania 

przestrzennego uwzględnia ogólną dostępność dla 

wszystkich grup wiekowych tzn. dzieci, młodzieży, 

dorosłych, seniorów oraz niepełnosprawnych. Na 

terenie zwanym umownie "Nasze podwórko" 

zlokalizowane są cztery bloki mieszkalne 

101,102,103,104 zawierające ok. 400 mieszkań 

liczących przeszło 1000 mieszkańców. Nie mają oni 

możliwości spędzenia czasu wolnego w pobliżu miejsca 

zamieszkania ze względu na niewłaściwe 

zagospodarowanie oraz zniszczenia dokonane podczas 

niedawnego remontu MPK skrzyżowania z ulicami 

Rydza Śmigłego - Dąbrowskiego. Jednocześnie 

istniejący aktualnie stan miejsc parkingowych nie 

spełnia obecnych standardów motoryzacyjnych. 

Właściciele zmuszeni są, nie mając wydzielonych 

miejsc parkingowych, do postoju na trawnikach i 

chodnikach.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 621 600,00 zł Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2021/2022 jest POZYTYWNA Z UWAGAMI. Rewitalizacja i doposażenie 

istniejącego placu zabaw uatrakcyjni teren dla mieszkańców osiedla.

Uwagi: 

1. Biuro Architekta Miasta

- projekt realizacyjny musi być zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane 

oraz przepisami odrębnymi takimi jak min. Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie uwzględniające prawidłowe usytuowanie placów 

zabaw oraz wymaganych odległości od obiektów. 

- w zakresie funkcjonowania placów zabaw zarządzanych przez miejskie jednostki 

organizacyjne należy stosować ustalenia zawarte w Zarządzeniu Nr 4821/V/10 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 września 2010. 

- w zakresie małej architektury należy stosować ustalenia zawarte w uchwale Nr 

XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dn. 16. 11. 2016 r. w sprawie ustalenia 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i 

urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych 

oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta 

Łodzi (z późn. zmian.); 

- Projekt musi spełniać wymogi warunków technicznych, w tym zachowania 

odległości miejsc postojowych od okien i granic działki. Należy zapewnić dojścia 

piesze do parkingu zgodnie z zagospodarowaniem otoczenia. (Dalsza część w 

karcie analizy)

162 G085PK Remont i 

doposażenie 

placu zabaw na 

Zaolziańskiej

Plac zabaw zlokalizowany między blokami przy ul. 

Zaolziańskiej i ul. Kosmonautów najlepsze czasy ma już 

za sobą. W ramach projektu wyremontowane zostałby 

istniejące urządzenia, wyremontowane lub 

wymienione ogrodzenia i wymieniony piasek 

stanowiący podłoże placu. Uzupełnieniem całości 

byłoby ustawienie nowej tzw. "huśtawki rodzinnej".

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 60 000,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do 

zwiększenia atrakcyjności istniejącego placu zabaw.
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163 G079CH Porządek nad 

Olechówką (i na 

Szumnej)!

Koniec śmiecenia na Szumnej i nad Olechówką! Projekt 

polega na uprzątnięciu terenów położonych w rejonie 

ul. Szumnej, Nadwodnej i Sternfelda w okolicy rzeki 

Olechówki oraz montażu koszy na śmieci i fotopułapek 

na śmieciarzy. W celu zapewniania bezpieczeństwa 

licznym spacerowiczom proponujemy wykonanie 

inwentaryzacji stanu drzew(połamane nad ścieżką) 

oraz ich pielęgnacji. Wykonanie zadań jest ważne, aby 

zapewnić minimum bezpieczeństwa i komfortu licznym 

spacerowiczom korzystającym z otwartych terenów 

przy Szumnej i nad Olechówką. 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 24 000,00 zł Opiniuję pozytywnie niniejszy projekt. Zakres jest spójny i nawiązuje do zakresu 

projektu nr  G063CH pn: Park dla Osiedla Kurczaki pomiędzy ul.św. Wojciecha  a 

rzeką Olechówką.

164 G074RO Oświetlenie na 

nowej części 

placu zabaw ul. 

Zwrotnikowa 2

Umieszczenie dwóch latarni na nowo powstającej 

części placu zabaw ul.Zwrotnikowa 2

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 46 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest pozytywna ponieważ spełnia wszystkie 

kryteria oceny technicznej wykonalności, jest możliwa do wykonania w ciągu 

jednego roku budżetowego oraz teren, na którym ma być zlokalizowane 

proponowane zadanie stanowi własność gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie 

koliduje z zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia.

165 G063CH Park dla osiedla 

Kurczaki. Teren 

wypoczynkowo - 

rekreacyjny 

pomiędzy ul. Św. 

Wojciecha a 

rzeką Olechówką.

Projekt ma na celu stworzenie niewielkiego parku 

leśnego dla osiedla Kurczaki na terenie zielonym, 

częściowo zadrzewionym, pomiędzy rzeką Olechówką 

a ulicą Św. Wojciecha (od ulicy Św. Wojciecha w 

kierunku marketu Carrefour - do rzeki).

Główną inwestycja na wskazanym terenie będzie 

ustawienie kilku ławek oraz koszy na śmieci oraz psie 

odchody oraz objęcie terenu statusem parku. Ścieżki 

(alejki) powinny zostać zachowane tak jak zostały 

wydeptane przez mieszkańców. Ławeczki można 

ustawić wzdłuż głównej alei. 

Mieszkańcy zyskaliby pewność, że teren zielony obok 

nich nie zostanie wycięty. Zachowanie takich miejsc 

jest szczególnie ważne dla starszych mieszkańców 

osiedla. Często te osoby mają problem z poruszaniem 

się i wyprawa np. na „Stawy Jana"" jest dla nich już 

dość trudna i męcząca poprzez sporą odległość. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 19 500,00 zł Nowo powstały teren rekreacyjny opiniujemy pozytywnie.
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166 G045PK Zagospodarowan

ie terenu - 

budowa miejsc 

postojowych i 

budowa 

chodnika wzdłuż 

bloku ul. 

Ciołkowskiego 9

Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla 40 

samochodów osobowych (w tym miejsce 

przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej). Parking 

zlokalizowany będzie pomiędzy blokami ul. 

Ciołkowskiego 7 i Ciołkowskiego 9. Na osiedlu 

wybudowanym w latach 60-tych nie przewidziano 

miejsc postojowych. Obecnie samochody parkują na 

chodnikach i trawnikach.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 470 000,00 zł Rekomendacja pozytywna dla realizacji wniosku pn. „Zagospodarowanie terenu-

budowa miejsc postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 

9”. Zgodnie  z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska rekomendujemy 

aktualizacje projektu Budowlano-Wykonawczego wykonanego w grudniu 2018r. 

W bieżącym roku jest realizowany  jest I etap obejmujący przebudowę drogi 

osiedlowej, budowę chodnika wraz z przebudową zjazdu oraz wykonanie prac 

polegających na usunięciu kolizji uzbrojenia podziemnego terenu. Prace będą 

realizowane zgodnie ze zwycięskim projektem z Budżetu Obywatelskiego pn. 

,,Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7”. 

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego został złożony wniosek 

obejmujący II etap inwestycji pn. ,,Zagospodarowanie terenu - budowa miejsc 

postojowych i budowa chodnika wzdłuż bloku ul. Ciołkowskiego 9’’.

Realizacja tego zadania poprawi  jakość życia okolicznych mieszkańców.

167 G043RU Kosze na śmieci 

wzdłuż wałów na 

łąkach nad 

Nerem w Rudzie

Wał wzdłuż łąk nad Nerem na odcinku od Pabianickiej 

do Stawów Stefańskiego to trasa częstych spacerów 

mieszkańców naszej dzielnicy i sąsiedniego Rokicia. 

Widoki dzikiej przyrody i oddalenie od ruchu ulicznego 

przyciągają i skłaniają do przechadzek zarówno młode 

rodziny z dziećmi, jak i seniorów czy posiadaczy psów. 

Wzdłuż tej trasy brakuje jednak koszy, co sprawia, że 

teren ten jest zaniedbany, zaśmiecony. Kosze powinny 

znaleźć się przynajmniej przy zakończeniach uliczek 

dochodzących do wału oraz na tyłach lasku przy 

Rudzkiej. Spacerowicze mogliby tam wyrzucać swoje (i 

napotkane) śmieci, aby cieszyć oczy pięknymi 

widokami.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 4 800,00 zł Możliwe koszty związane z dewastacją bądź kradzieżą koszy wpływają na 

obniżenie realnie uzyskanych efektów czystościowych.

168 G034PK Remont chodnika 

łączącego ul. 

Karpacką z ul. 

Będzińską w 

sąsiedztwie 

budynku przy ul. 

Będzińskiej 6

Projekt zakłada przeprowadzenie 

modernizacji/remontu chodnika prowadzącego od 

ulicy Karpackiej w kierunku ulicy Będzińskiej i dalej 

ulicy Kosmonautów, na wysokości nieruchomości 

Będzińska 4. Chodnik wymaga remontu, gdyż od lat nie 

były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, 

a odpowiada on za komunikację z wnętrzem kwartału, 

m.in. prowadzi do Przedszkola nr 122 zlokalizowanego 

na ulicy Będzińskiej. Przy okazji remontu chodnika 

proponujemy ustawienie koszy na odpady, co ułatwi 

utrzymanie porządku na opisywanym obszarze.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 79 100,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do  poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców korzystających dotychczas ze starego chodnika.
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169 G033PK Remont chodnika 

łączącego ul. 

Karpacką z ul. 

Będzińską w 

sąsiedztwie 

budynku przy ul. 

Będzińskiej 4

Projekt zakłada przeprowadzenie 

modernizacji/remontu chodnika prowadzącego od 

ulicy Karpackiej w kierunku ulicy Będzińskiej i dalej 

ulicy Kosmonautów, na wysokości nieruchomości 

Będzińska 4. Chodnik wymaga remontu, gdyż od lat nie 

były na tym obszarze prowadzone prace inwestycyjne, 

a odpowiada on za komunikację z wnętrzem kwartału, 

m.in. prowadzi do Przedszkola nr 122 zlokalizowanego 

na ulicy Będzińskiej. Przy okazji remontu chodnika 

proponujemy ustawienie koszy na odpady, co ułatwi 

utrzymanie porządku na opisywanym obszarze.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 74 600,00 zł Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku zwycięstwa w głosowaniu 

podczas IX edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego przyczyni się do  poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców korzystających dotychczas ze starego chodnika.

170 G028CD Ławka dla 

mieszkańców, 

Łódź ul. Kołowa 

19/21

Ławeczka dla mieszkańców bloku przy ul. Kołowej 

19/21 umożliwi wypoczynek na świeżym powietrzu dla 

osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodziców z 

małymi dziećmi. Będzie miejscem usytuowanym 

pomiędzy drzewami, w cieniu, miedzy blokami i 

naprzeciwko środkowej klatki bloku. Projekt poparty 

jest przez szerokie grono mieszkańców bloku oraz 

innych mieszkańców osiedla oraz Miasta Łodzi 

(startował w zeszłorocznej edycji ŁBO i zdobył blisko 

400 głosów).

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 12 500,00 zł Realizacja wniosku stworzy miejsce wypoczynku dla mieszkańców.

171 G022RU Regulacja rzeki 

Ner na odcinku 

ul. Farnej do ul. 

Pabianickiej oraz 

uporządkowanie 

terenu wzdłuż 

rzeki

Uporządkowanie terenu  wzdłuż koryta rzeki Ner na 

odcinku od ul. Farnej do ul. Pabianickiej.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 3 000,00 zł Zgodnie z regulaminem BO środki finansowe mogą być wydatkowane na 

działania na gruntach stanowiących majątek Miasta. Rzeka Ner stanowi grunty 

pod wodami płynącymi , których właścicielem jest Skarb Państwa a władającym 

Marszałek Województwa Łódzkiego.  Niezależnie od powyższego odnosząc się do 

kwestii uprzątnięcia, WGK oczyści teren przylegający bezpośrednio  wzdłuż rzeki 

na wnioskowanym odcinku czyli od ul. Farnej do ul. Pabianickiej.
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172 G016CH GDZIE JEST TEN 

BEZPŁATNY 

PUNKT 

ZBIERANIA 

ODPADÓW??? 2 

tablice - 

kierunkowskazy z 

Demokratycznej i 

Alei 

Bartoszewskiego 

do PSZOK przy 

Granicznej 2

Pomimo wniosków i skarg mieszkańców oraz 

interwencji radnych miejskich, przez kilka ostatnich lat 

nie doczekaliśmy się tablic informacyjnych kierujących 

z Alei Bartoszewskiego oraz z ulicy Demokratycznej do 

PSZOK przy Granicznej 2. UMŁ, który co roku płaci 

coraz większe sumy idące w miliony złotych za 

sprzątanie dzikich wysypisk śmieci, nie widzi potrzeby 

szerszej informacji dla mieszkańców na temat PSZOK 

oraz lepszego ich oznakowania. W 2019 roku 

zapłaciliśmy 996 300 złotych za sprzątanie takich 

miejsc a w 2020 roku miasto wydało 1 570 000 na 

sprzątanie wysypisk. To jednak nie zmobilizowało 

urzędu do szerszej popularyzacji PSZOK niż apele na 

stronach aktualności urzędu miasta. PSZOK przy 

Granicznej nie jest widoczny z ulicy Demoratycznej, 

ponieważ znajduje się za zakrętem drogi, obok 

skrzyżowania z Finansową. (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 11 500,00 zł Pozytywna, pod warunkiem uzyskania na etapie przygotowania dokumentacji 

projektowej opinii ZdiT i BAM.

173 B164RA Oświetlenie 

Pumptrack 

Radogoszcz

Kontynuując zwycięski projekt z roku 2020, 

chcielibyśmy go w tym roku uzupełnić o oświetlenie. 

Pozwoli to na korzystanie z toru w godzinach 

popołudniowych podczas jesienno - zimowej pory roku 

oraz wieczornej w porze wiosenno letniej. Dzięki 

zamontowanemu oświetleniu tor będzie  bardziej 

dostępny i bezpieczny dla użytkowników przez cały rok

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 145 000,00 zł Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia zadania zgłoszonego do 

Budżetu Obywatelskiego 2021/2022 jest pozytywna, ponieważ spełnia wszystkie 

kryteria oceny technicznej wykonalności. Teren na którym ma być zlokalizowane 

proponowane zadanie, stanowi własność gminy Miasto Łódź, jest możliwość 

podłączenia inwestycji do oświetlenia ulicznego. Działka przez którą mogłaby 

przebiegać instalacja 93/71 B-9 jest własnością WGK.

174 B162BZ Sokołówka bez 

plam oleju! - 

wiemy, co 

chronimy

Projekt ma na celu budowę urządzenia 

podczyszczającego wody opadowe z niebezpiecznych 

dla rzeki Sokołówki substancji takich jak oleje i osady 

drogowe. Pozwoli to na wyeliminowanie częstego 

punktu zanieczyszczania tej pięknej rzeki.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 200 000,00 zł Budowa urządzeń podczyszczających przed wylotem kanalizacji deszczowej do 

rzeki Sokołówki w realny sposób ochroni wody płynące, w tym przypadku rzeki 

Sokołówki poprzez zmniejszenie ilości zawiesiny oraz związków ropopochodnych 

jakie wraz z wodami opadowymi z terenów zurbanizowanych i przemysłowych 

dostawać się będą do wód rzeki Sokołówki. Obecnie w Łodzi jest zamontowanych 

35 sztuk takich urządzeń.
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175 B145BD Trójkąt Bałucki: 

psi park, siłownia 

i plac zabaw

Projekt Bałucki Trójkąt to stworzenie przestrzeni dla 3 

grup społecznych: placu zabaw dla rodzin z dziećmi, 

siłowni plenerowej dla aktywnych fizycznie dorosłych 

oraz psiego parku dla czworonogów i ich właścicieli. 

Plac zabaw to rozbudowa istniejącego obecnie małego 

placu, dostosowanie go do potrzeb dzieci, w tym z 

niepełnosprawnościami. Stworzenie siłowni ze 

sprzętem do ćwiczeń na świeżym powietrzu będzie 

przestrzenią aktywnego, prozdrowotnego spędzania 

czasu. Psi park dla wszystkich psów potrzebujących 

bezpiecznej przestrzeni do biegania, przyrządów do 

zabawy i treningu. Celem projektu jest rozwiązanie 

szeregu problemów społecznych: niskiej integracji 

społeczności lokalnej, zadbania o czystość osiedla i 

bezpieczeństwo mieszkańców (wygrodzone 

przestrzenie dla dzieci, dla psów, kosze z torebkami na 

nieczystości, nowe, atestowane sprzęty). (...)

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 406 000,00 zł Rekomendacja zadania zgłoszonego do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 

2021/2022 jest POZYTYWNA .  Stworzenie miejsca dla 3 grup społecznych 

takiego jak plac zabaw, siłownia plenerowa oraz psi park umożliwi integrację 

społeczności lokalnej, pozwoli na bezpieczną zabawę psów z innymi 

czworonogami bez obawy o osoby spacerujące bądź jeżdżące rowerami.  

Przestrzeń ta będzie również miejscem spotkań i integracji zarówno miłośników 

psów, rodziców z dziećmi oraz osób chcących spędzić aktywnie czas. Rozbudowa 

placu zabaw oraz budowa siłowni plenerowej uatrakcyjni zabawę dzieciom oraz 

pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej wśród społeczności lokalnej.

Uwaga: Zaleca się posadzenie drzew, które dałyby cień na tych przestrzeniach.

176 B106BZ Co jest grane - 

Kochanówka

To zadanie obejmuje montaż słupa ogłoszeniowego w 

rejonie krańcówki tramwajowej 

Kochanówka. Mieszkańcy Kochanówki i Romanowa to 

aktywna społeczność lokalna, która z braku 

publicznych miejsc do wymiany informacji zmuszona 

jest do umieszczania drobnych ogłoszeń i informacji 

o wydarzeniach w miejscach, które nie są do tego 

przeznaczone. Aby pomóc mieszkańcom w wymianie 

informacji i integracji społecznej, powstałby słup 

ogłoszeniowy na lokalne i miejskie ogłoszenia. 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 13 500,00 zł Montaż słupa ogłoszeniowego przyczyni się do rozpowszechniania informacji 

wśród mieszkańców osiedla.

177 B078BC Mini boisko 

miejsca 

postojowe 

dzialka 308 B28

Budowa mini boiska sportowego, miejsc postojowych, 

zestawów sprawnościowych dla dzieci i siłowni dla 

dorosłych oraz elementów małej architektury

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA 447 200,00 zł Zagospodarowanie terenu stworzy przyjazne miejsce do rekreacji i wypoczynku 

zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.
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178 B075RA „Skwer na miarę 

naszych 

możliwości” – 

rewitalizacja 

skweru z budową 

parkingu przy ul. 

Świtezianki

Zadanie polega na rewitalizacji skweru przy ul. 

Świtezianki zlokalizowanego na działkach nr B8-87/3, 

B8-287/4, B8-287/5 poprzez wykonanie m.in. 

pielęgnacji drzew krzewów oraz terenu, nowych 

nasadzeń drzew, alejki spacerowej oraz montaż lamp 

oświetleniowych,  ławek oraz koszy na śmieci. Ponadto 

zostanie wykonany utwardzony parking z ażurowej 

kostki brukowej (15 miejsc parkingowych) na działkach 

nr B8-290/4, B8-290/3 dla mieszkańców 

korzystających ze skweru, na pozostałej części w/w 

działek zostanie wykonana pielęgnacja drzew i 

krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 520 000,00 zł Zadanie technicznie możliwe do wykonania w ciągu 1 roku, należy wraz z 

Wydziałem Kształtowania środowiska i liderem projektu ustalić dokładną liczbę 

miejsc parkingowych.

179 B069BD Zagospodarowan

ie terenu między 

blokami przy ul. 

Spornej 74

Celem projektu jest stworzenie funkcjonalnej, 

estetycznej i nowoczesnej przestrzeni wspólnej dla 

mieszkańców osiedla.

Założeniem projektu jest kompleksowe 

zagospodarowanie terenu między blokami przy ul. 

Spornej 74 na potrzeby mieszkańców według 

obowiązujących standardów. Polegające na 

modernizacji istniejącego układu parkingu poprzez 

przeprojektowanie drogi dojazdowej i wykonanie 

dwudziestu prostopadłych miejsc parkingowych wraz z 

remontem odwodnienia terenów utwardzonych. 

Wykonaniu wygodnych chodników i dojść do klatek 

schodowych. W bieżącym roku wspólnota 

mieszkaniowa z ul. Spornej 74 zrealizuje ze swoich 

środków nową modułową pergole śmietnikową. 

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA NEGATYWNA 239 700,00 zł Stosunkowo gęsta zabudowa i wzrastająca liczba pojazdów wymusza potrzeby 

Mieszkańców - zwiększenia miejsc postojowych. Realizacja zamierzeń opisach we 

wniosku przyczyni się do poprawy estetyki oraz bezpieczeństwa. Pojazdy 

Mieszkańców nie będą ustawiane na drodze dojazdowej/pożarowej i nie będą 

stwarzać zagrożenia poprzez blokowanie dojazdu do budynku służbom 

ratowniczym i komunalnym. Zasadne być może będzie wykonanie ciągu pieszo - 

jezdnego (z pierwszeństwem pieszych) aby spełnić wymagania drogi w zakresie 

ppoż. 

Zadanie wymagające pod względem technicznym - duże różnice wysokości w 

terenie, istniejąca zieleń wysoka, konieczność przebudowy/rozbudowy sytemu 

odwodnienia, zabezpieczenie gęstej sieci linii przesyłowych podziemnych. 

Z uwagi potrzeby okolicznych Mieszkańców, zasadne do realizacji po 

uwzględnieniu w dokumentacji projektowej trudności terenowych i związanych z 

tym ograniczeń m.in. bryły korzeniowe drzew, odległości między budynkami. 

Konieczne uwzględnienie w projekcie budowlanym ograniczeń wynikających z 

umów użyczenia, dzierżawy i służebności przesyłu.

180 B059JM Kosze na psie 

odchody Doły 

Marysin

Ustawienie wmurowanych w ziemię koszy na psie 

odchody przy uczęszczanych przez spacerowiczów 

miejscach przy ul: Emilii Plater, Bracka, Staszica, Boya-

Żeleńskiego, Przemysłowa oraz w głębi między 

blokami na tym terenie.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 10 000,00 zł Montaż koszy zgodnie z sugestiami mieszkańców wpłynie pozytywnie na 

estetyką Miasta na terenie objętym projektem.
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181 B021JM Piłkochwyty na 

boisku do 

siatkówki 

plażowej na 

„Stawach 

Wasiaka”

Projekt polega na doposażeniu boiska do siatkówki 

plażowej znajdującego się na terenie rekreacyjnym 

„Stawy Wasiaka” w piłkochywyty oraz ławeczki dla 

rozgrywających tam mecze. Obecnie wiele osób 

korzysta z istniejącej infrastruktury sportowej, a 

montaż piłkochwytów pomoże zapobiec przedostaniu 

się piłki poza boisko, a tam samym ochroni ludzi 

znajdujących się w pobliżu obiektu i zapobiegnie 

ewentualnym wypadkom samochodowym. Poza tym z 

pewnością przysłuży się graczom, przy szybszym 

wznawianiu gry.

Wydział 

Gospodarki 

Komunalnej

POZYTYWNA POZYTYWNA 147 000,00 zł Brak przeciwwskazań do realizacji zadania.


