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Zestawienie zadań do budżetu obywatelskiego 2018/2019 
na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 9 lipca 2018 roku 

 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

1.  Aquapark 
L0254 

Budowa trzech fontann płaskich naziemnych z 
oświetleniem. 
Wejście do Aquaparku Fala. 
Zadanie ma na celu uświadomienie mieszkańcom 
Łodzi, że choć jesteśmy pozbawieni rzek, możemy 
cieszyć się wodą, schłodzić w czasie upałów, a w 
szczególności osoby starsze oraz dzieci. Otwarta 
powierzchnia wody wpływa pozytywnie na 
samopoczucie, oczyszcza powietrze, zagłusza hałas. 
Zadanie uatrakcyjni infrastrukturę parku.  
 Ogólnodostępne. 

450 000,00 

P 
W okresie letnim, zaproponowana forma atrakcji 
wodnej, zapewni rozrywkę nie tylko dzieciom ale i 
całym rodzinom. Latem osoby oczekujące na wejście 
do aquaparku lub korzystające z parku „na Zdrowiu", 
będą mogły schłodzić się w strumieniach np. 
pulsacyjnie wypływającej wody. Dodatkową atrakcję, 
w szczególnie godzinach wieczornych, będzie 
podświetlenie RGB, które dodatkowo, poprzez 
odbicie w fasadzie obiektu będą jeszcze bardziej 
atrakcyjne dla obserwatorów. 

450 000,00 

2.  BPS 
P0210ZL 

Mikrogranty aktywizujące mieszkańców Złotna w 
dziedzinie kultury, sportu oraz edukacyjne. 
Osiedle Złotno. 
Zadanie polega na działaniach animujących 
społeczność Złotna oraz na przeprowadzeniu konkursu 
na mikrogranty do 3000 zł. Działania w konkursie 
obejmą pracę animacyjną, przygotowanie spotkań 
informacyjnych oraz wsparcie animatora w czasie 
planowania i realizacji inicjatyw, przeprowadzenie i 
obsługę konkursu grantowego. 20 mikrograntów po 
maksymalnie 3000 zł, do realizacji od marca do 
listopada 2019 r. Dla grup nieformalnych wraz z 
organizacją pozarządową, dla organizacji 
pozarządowych. 
Wnioski mogą składać grupy nieformalne i organizacje 
pozarządowe. Wszyscy mogą także skorzystać z 

90 000,00 

P 
Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ pozytywnie 
rekomenduje zadanie pn. „Mikrogranty aktywizujące 
mieszkańców Złotna w dziedzinie kultury, sportu oraz 
edukacyjne”. Podobne zadanie zostało zrealizowane w 
poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego. Działania 
animacyjne na terenie Złotna cieszyły się dużą 
popularnością (złożonych zostało 51 wniosków z 
czego dofinansowanie uzyskały 33 wnioski, w 
projektach wzięło łącznie udział ponad 900 osób). W 
ocenie tut. Biura zastosowanie trybu regrantingu 
znacznie rozszerzyło liczbę wnioskodawców, co 
przełożyło się na większą ilości beneficjentów całego 
zadania. Zmniejszenie szacunkowych kosztów 
zadania (z kwoty 90.000,00 na kwotę 84.000,00) 
wynika z zasad obowiązujących w trybie regrantingu, 

84 000,00 
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warsztatów prowadzonych przez specjalistów uczących 
jak rozpoznawać potrzeby mieszkańców Osiedla. 

zgodnie z którymi kwota przeznaczona na 
przygotowanie i obsługę konkursu nie powinna 
przekraczać 20 % kwoty przeznaczonej na realizację 
zadania. 

3.  BPS 
W0175NO 

OSIEDLOWE CENTRUM KULTURY I 
INTEGRACJI  
PRZY OSP ŁÓDŹ – NOWOSOLNA. 
ul. Byszewska 1/3. 
Zakup wyposażenia do budynku OSP Łódź-Nowosolna: 
ekran projekcyjny sufitowy, projektor, telewizor, 
laptop, drukarka, sprzęt nagłaśniający: zestaw kolumny 
i mikser z okablowaniem, 5 stolików i 20 krzesełek 
dziecięcych i 15 puf, wykładziny dywanowej, chusty 
animacyjnej, farby tablicowej do rysowania, 10 
stolików bufetowych, stołu bilardowego i stołu do ping-
ponga, gry ściennej DART, mobilnej ścianki 
wspinaczkowej oraz zatrudnienie animatora w 
wymiarze 20 godzin miesięcznie w celu utworzenia 
Osiedlowego Centrum Kultury i Integracji dla 
mieszkańców osiedla. 
Obiekt będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców 
osiedla po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu i 
terminów spotkań, zajęć, warsztatów, szkoleń i imprez. 

149 600,00 

N 
Zadanie jest niezgodne z § 1 ust. 4 załącznika Nr 1 do 
zarządzenia Nr 7646A/II/18 prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019, ze względu na umowę 
użyczenia. 

149 600,00 
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4.  BPS 
L0126 

Karta Łodzianina - program poprawiający warunki 
życia łodzian oraz umacniający poczucie tożsamości 
lokalnej mieszkańców miasta. 
Miasto Łódź - łodzianie płacący podatki w Łodzi. 
Program wzorowany na „Karcie Pabianiczanina" - 
Regulamin w załączeniu 
(https://um.pabianice.pl/uploads/files/kp/regulamin_kart
a.pdf), którego celem jest w szczególności: 
1. Poprawa warunków życia mieszkańców miasta; 
2. Ułatwienie mieszkańcom miasta dostępu do usług 
publicznych poprzez wprowadzenie lub poszerzenie 
zakresu ulg przy korzystaniu z tych usług, w 
następujących obszarach: 
1) publiczny transport zbiorowy; 
2) oświata, kultura i sztuka; 
3) sport i rekreacja; 
4) ochrona zdrowia; 
5) inne. 
3. Umacnianie poczucia tożsamość i lokalnej 
mieszkańców. 
 Ogólnodostepne. 

1 000 000,00 

N 
Zadanie nie spełnia wymogów wymienionych w § 1 
ust.1 Zasad Budżetu Obywatelskiego w Mieście Łodzi 
stanowiących załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 
7646A/II/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 
stycznia 2018 r. z późn. zmianami tzn. nie jest 
możliwe do realizacji w ciągu jednego roku 
budżetowego. Podjęcie decyzji o wprowadzeniu 
takich rozwiązań leży w kompetencji Rady Miejskiej i 
wymagałaby podjęcia dodatkowych procedur tak jak 
w przypadku innych tego typu programów. 
Wprowadzenie tego programu generowałoby koszty 
wielokrotnie przekraczające pulę środków 
przewidzianych w Zasadach. W Łodzi funkcjonują 
podobne rozwiązania ( Karta Dużej Rodziny, Karta 
Seniora, Migawka, Młodzi w Łodzi) zawierające 
również ulgi w obszarach , o których mowa we 
wniosku. Biuro ds. Partycypacji Społecznej popiera 
rozwiązania zmierzające do ujednolicenia tego typu 
programów pod jedną kartą ale wymaga uruchomienia 
procedur przekraczających okres jednego roku i leży 
w kompetencji Rady Miejskiej.  
  

  

5.  BPS 
L0132 

Poprawa zasad głosowania na zadania Budżetu 
Obywatelskiego Łodzi od następnej edycji. 
Cała Łódź. 
Uzyskanie bardziej miarodajnych wyników głosowania 
na zadania Budżetu Obywatelskiego Łodzi, poprzez 
usunięcie ograniczenia prawa głosującego do głosowań 
na zadania z jednego tylko osiedla, a także poprzez 
powiązanie dopuszczalnej liczby popieranych 

1 500,00 

N 
Uwagi zgłoszone w proponowanym zadaniu są 
przedmiotem etapu ewaluacji procesu w trakcie 
głosowania na zadania w Budżecie Obywatelskim . 
Następnie są poddane pod ocenę Rady Programowej 
ds. Budżetu Obywatelskiego i zmiany zasad są 
następnie rekomendowane Prezydentowi Miasta. 
Przyszłoroczna edycja Budżetu Obywatelskiego 

1 500,00 
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projektów z liczbą projektów zatwierdzonych do 
głosowania. 
Ogólnodostępne. 

wymaga jednak dodatkowego umocowania prawnego 
w postaci uchwały Rady Miejskiej. 

6.  BPS 
L0133 

Chcemy możliwości negatywnego głosowania na 
projekty Budżetu Obywatelskiego! 
Nie dotyczy. 
„Czy w Budżecie Obywatelskim Łodzi należy 
wprowadzić możliwość głosowania na „nie", aby 
głosujący mogli wypowiadać się nie tylko pozytywnie, 
ale też negatywnie o jakimś projekcie?" - zadajmy to 
pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii 
społecznej na próbie minimum 1 500 osób. Sprawdźmy 
czy Łodzianie chcą mieć możliwość nie tylko 
akceptowania ciekawych projektów, ale też odrzucania 
różnych niepoważnych pomysłów zgłaszanych do 
Budżetu Obywatelskiego. 
Ogólnodostępne. 

19 999,45 

N 
Zadanie jest niezgodne z § 3 ust. 3 załącznika Nr 1 do 
zarządzenia Nr 7646/VII/18 prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019, który mówi:  
„3. Wyłączone ze zgłaszania do budżetu 
obywatelskiego są propozycje zadań dotyczące: 
1) kolejnych stacji roweru miejskiego;  
2) przeprowadzania sond, ankiet, konsultacji; 
3) budowy pomników upamiętniających osoby lub 
wydarzenia w przestrzeni miejskiej.” 
Badanie opinii społecznej wyczerpuje § 3 ust. 3 pkt 2 
wskazanego zarządzenia. Ponadto dysponując 
narzędziami typu: ankieta ewaluacyjna prowadzona w 
trakcie głosowania na zadania w Budżecie 
Obywatelskim (w 2017 roku zebrano w niej 2035 
odpowiedzi) oraz platformą Vox Populi wydanie 
prawie 20 tys. na przeprowadzenie sondy jest 
niegospodarne. 

19 999,45 
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7.  MOSiR 
L0167 

Hala pneumatyczna tzw. „Balon”, nad boiskiem ze 
sztuczną nawierzchnią na Łodziance.  
MOSiR Łodzianka, ul. Małachowskiego 5/7/9. 
Zakup i montaż hali pneumatycznej tzw. Balon, nad 
boiskiem ze sztuczną nawierzchnią na obiekcie 
sportowym "Łodzianka" w okresie jesień-zima (od 
połowy października do połowy marca). Montaż nie 
wymaga pozwolenia na budowę. W skład hali wejdzie: 
system powłok, drzwi, oświetlenie, transport, koszt 
przyłączy, montaż, system grzewczo-nadmuchowy. 
Boisko dostępne za opłatą na podstawie cennika 
MOSiR. 
  
  

1 900 000,00 

N 
  

 Negatywna opinia wniosku jest następstwem 
niekorzystnej analizy ekonomicznej, prawnej oraz 
technicznej, przeprowadzonej przez tutejszą 
jednostkę. Powyższa inwestycja ma za zadanie 
funkcjonować w okresie zimowym (październik – 
marzec), tym samym wydatkowanie przeznaczonych 
na nią środków z BO zostanie ograniczone w związku 
z „jednorocznym zamysłem realizacji” określonym w 
przepisach Regulaminu BO tj. (Zarządzenie  
Nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 
stycznia 2018 r.) –  Rodz. 1, § 1, pkt 1. Oznacza to iż, 
użytkowanie z zakresu rocznego zmniejszyłoby się 
tylko do trzech miesięcy po upływie których 
należałoby balon zdemontować. Następny kluczowy 
argument to cykliczne koszty utrzymania struktury 
wnioskowanej hali pneumatycznej. Dodatkowy 
wydatek w skali ok. 500.000 zł brutto rocznie 
niepodważalnie przekracza obecne możliwości 
budżetowe MOSiR. Potwierdza to również Skarbnik 
Miasta, która wydając negatywną opinie 
poinformował, iż nie jest w stanie zwiększyć budżetu 
Ośrodka  w zakresie kosztów eksploatacyjnych. 
Potencjalny etap montażu „balona” wygenerowałby 
również utrudnienia techniczne. Realizacja zadania 
wiąże się z fizyczną ingerencją w nowo 

 3 089 800,00 
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zmodernizowany obiekt sportowy, a co za tym idzie, 
przełoży się na dodatkowe koszty.  MOSiR nie 
uzyskał zgody Łódzkiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na wykonanie zaplecza 
technicznego do hali pneumatycznej, którego brak 
uniemożliwia funkcjonowanie konstrukcji. 
Ponadto należy dodać, iż Biuro Architekta Miasta 
analizując zapisy obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego poddało 
wątpliwości ich zgodność z proponowaną inwestycją 
opiniując ją negatywnie. W związku z powyższymi 
argumentami, MOSiR uważa realizację wniosku za 
niezasadną, tym samym opiniuje go negatywnie. 

8.  MOSiR 
L0291 

Całoroczny skatepark. 
Skatepark na Stawach Jana. 
Zadanie polega na zakupie „balonu" - hali 
pneumatycznej oraz jej montażu nad terenem 
skateparku co umożliwi korzystanie z niego przez cały 
rok. Obiekt dostępny dla wszystkich mieszkańców Łodzi 

540 000,00 

N 
Obiekt rekreacyjny Stawy Jana na terenie, którego 
miałby być realizowany projekt budowy hali 
pneumatycznej nad skateparkiem nie jest 
przystosowany do takiej inwestycji. Park nie posiada 
odpowiedniej drogi dojazdowej którą można by taką 
halę dowieźć w pobliże miejsca montażu. Brak jest 
odpowiedniego miejsca do rozładunku  i poruszania 
się pojazdów przewożących poszczególne skrzynie z 
powłokami na miejsce ich montażu. Do podtrzymania 
konstrukcji hali oraz jej oświetlenia potrzebnych jest 
ok. 11 kW energii elektrycznej. Instalacja elektryczna 
na Stawach Jana nie jest w stanie zapewnić takiego 
przepływu mocy, brak możliwości zwiększenia 
obciążenia instalacji.  Ze względu na układ elementów 
wyposażenia skateparku (dwa skrajne urządzenia 
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posiadają bariery zabezpieczające) powodują 
konieczność powiększenia hali o co najmniej 3-4 m 
długości z każdej strony w związku z tym konieczne 
jest wykonanie robót niwelujących okoliczny teren.  
Istniejące oświetlenie  terenu skateparku należy na 
czas montażu hali  zdemontować a po zakończeniu 
sezonu zimowego ponownie zamontować co 
powoduje podniesienie kosztów rocznej eksploatacji 
obiektu.  Po zdemontowaniu hali po sezonie 
zimowym wszystkie powłoki należy zmagazynować 
w pomieszczeniu o powierzchni ok. 100 m2, którego 
na Stawach Jana nie ma. Wynajem magazynu 
zwiększy dodatkowo koszty bieżące utrzymania 
obiektu.  Zamontowana hala pneumatyczna wymaga 
zabezpieczenia przed aktami wandalizmu poprzez 
budowę odpowiedniego stałego ogrodzenia. 
Ogrodzenia wymaga również kocioł olejowy 
ustawiony w pobliżu hali i wytwarzający ciepło na 
użytek hali. Zgodnie z Uchwałą RM w Łodzi nr 
XXXVII/966/16 z dnia 16 listopada 2016 roku 
ogrodzenie hali pneumatycznej łamie przepisy prawa 
miejscowego dot. terenów parkowych.  Zadanie nie 
ma charakteru zadania jednorocznego. Wszystkie 
koszty posadowienia hali w miesiącu październiku są 
nieadekwatne do okresu jej użytkowania tj. 3m-cy do 
grudnia 2019 r., po którym należałoby halę 
zdemontować  
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9.  MOSiR 
G0019CH 

„Stawy Jana" - etap VI -Połączenie aleją ul. 
Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradna. 
Park Stawy Jana, ul. Rzgowska 247. 
Projekt zakłada wykonanie szerokiej alej żwirowej 
łączącej ul. Kosynierów Gdyńskich z ul. Paradną. Aleja 
miałaby szer.3,5 m i służyłaby zarówno biegaczom, 
rowerzystom spacerowiczom oraz służbom 
porządkowym w celu łatwiejszego wjazdu na teren 
parku 
Ogólnodostępny. 

378 230,00 

P 
Wybudowanie alei żwirowej w znaczący sposób 
poprawi jakość uprawiania jogingu i Nordic 
Walkingu. Utwardzona droga dojazdowa ułatwi 
służbą porządkowym dojazd do parku. 

355 000,00 

10.  MOPS 
L0135 

Łódź nie marnuje jedzenia! Jadłodzielnia na 
Zielonym Rynku i cykl warsztatów. 
Miejsce realizacji inicjatywy to tzw. Zielony Rynek na 
Placu Barlickiego. Jadłodzielnia będzie się mieścić przy 
ul. Małej, zaraz przy wjeździe na parking 
samochodowy, przy budce strażnika. Warsztaty 
odbywać się będą realizowane w 30 łódzkich szkołach. 
Zapewnienie mieszkańcom Łodzi przestrzeni 
bezpłatnego udostępniania i wymiany żywności - 
Jadłodzielni. Będzie to oznakowana, wolnostojąca, 
estetyczna budka na Placu Barlickiego, wyposażona w 
lodówkę oraz regał na żywość i napoje. Drugim 
elementem składowym zadania będzie cykl warsztatów 
w szkołach podstawowych, mających na celu edukacje; 
w zakresie ograniczenia marnowania żywności. 
 

18 640,00 

N 
Miejski Ośrodek Pomoc Społeczne negatywnie 
rekomenduje wniosek L0135 dotyczący uruchomienia 
Jadłodzielni na Zielonym Rynku. Mimo, iż nowy 
obiekt znacznie poprawiłby ofertę dla najuboższych 
mieszkańców naszego Miasta, mając na uwadze 
zasady Budżetu Obywatelskiego, należy wskazać 
niezgodność z § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do 
zarządzenia Nr 7646/VII/18 z dnia 24 stycznia 2018 r. 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018/2019. 
Działki przy ul. Małej 3 oraz ul. Gdańskiej 59, na 
których planowana jest lokalizacja Jadłodzielni, 
posiadają obciążenie w postaci dzierżawy 
obowiązującej od 1 lipca 2017 r. do 30 marca 2020 r. 
Jak wynika z informacji uzyskanej od autora zadania, 
nie rozważał on zmiany lokalizacji, gdyż wskazane 
we wniosku usytuowanie Jadłodzielni było efektem 
zeszłorocznych ustaleń z dzierżawcą terenu. 

18 640,00 
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11.  WE 
B0098BC  

Budowa bieżni czterotorowej przy SP 55 ul. 
Mackiewicza 9. 
SP 55, ul. Mackiewicza 9. Celem zadania jest budowa 
4- torowej bieżni ( 80 m dł, x 4,94 m szerokości). Prace 
obejmą podbudowę z wyrównaniem terenu ( 
asfaltobeton z odwodnieniem liniowym), położenie 
profesjonalnej nawierzchni kauczukowe- 
poliuretanowej na bieżni 400 m2, wytyczenie bieżni. 
Powyższe rozwiązanie jest rekomendowane przez 
PZLA i dostosowanie do potrzeb uczestników zajęć i 
widzów. Z efektów realizacji zadania korzystać będą 
uczniowie SP 55 i okoliczni mieszkańcy.  

393 640,00 

P 
Propozycja opisana we wniosku pozwoli na 
atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego. 
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności". 

393 640,00 

12.  WE 
S0031WS 

Przyjazna Szkoła. 
SP nr 94, ul. Zacisze 7/9. 
Zadanie ma na celu dostosowanie przestrzeni wokół 
nowo powstającej szkoły podstawowej do najwyższych 
standardów zapewniających dzieciom bezpieczny 
pobyt, zwiększenie atrakcyjności zabaw w ogrodzie jak 
również będzie doskonałym uzupełnieniem 
oddziaływania ogrodów poprzez zabawę dając 
dzieciom możliwość interakcji z przyrodą. Dzieci będą 
mogły odkrywać i rozwijać na nowo swoje zmysły takie 
jak:  smak, dotyk, czy zapach. Z efektów realizacji będą 
korzystać uczniowie SP nr 94 (dawne PG nr 40). 

200 000,00 

P 
Propozycja opisana we wniosku pozwoli na 
atrakcyjne i aktywne spędzanie czasu wolnego. 
Zadanie będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta  Łodzi 
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 

200 000,00 

13.  WE 
S0049KA 

SP nr 2 - budowa parkingu dla rodziców uczniów 
wraz z uporządkowaniem otoczenia. 
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sienkiewicza 137/139 
Wnioskodawca wskazał teren administrowany przez 
szkołę, który spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

489 000,00 

P 
Propozycja opisana we wniosku pozwoli na poprawę 
warunków i standardu otoczenia szkoły. Zadanie 
będzie wykonane z uwzględnieniem zapisów 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności 

489 000,00 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2017 póz 2285). 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie 
szkoły oraz ich rodzice. 

14.  WE 
L0147 

Letnie zajęcia żeglarskie dla dzieci na Stawach 
Stefańskiego. 
Stawy Stefańskiego. 
Wnioskowane zadanie ma na celu zorganizowanie 90 
dzieciom aktywnego wypoczynku nad wodą w miejscu 
zamieszkania. Jest to cykl bezpłatnych wakacyjnych 
szkoleń żeglarskich skierowanych dla dzieci i 
młodzieży w wieku 7-14 lat, które chcą spróbować 
swoich sił i rozpocząć przygodę z żeglarstwem. 
Zapewniamy obiad oraz inne atrakcje np.: wyjścia, na 
basen, pływanie na kajakach oraz na wake-u. 
Bezpłatne zajęcia dla maksymalnie 90 dzieci. Jedynym 
kryterium kwalifikacji na zajęcia byłoby posiadanie 
umiejętności pływania. Miejsce jest i będzie otwarte, 
ogólnodostępne dla dzieci i ich rodzin. 

320 000,00 

P 
Realizacja zadania pozwoli na organizację ciekawych 
i atrakcyjnych zajęć dla dzieci, prowadzonych w 
czasie wakacji letnich w 2019 r. Zadanie wykonane 
będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży. 

120 000,00 

15.  WE 
L0179  

Szkoła bez dyskryminacji - edukacja równościowa 
dla młodzieży. 
Całe miasto - szkoły podstawowe. 
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć z edukacji anty 
dyskryminacyjnej dla młodzieży i nauczycieli w 20 
łódzkich szkołach podstawowych. Szkoła w dużej 
mierze kształtuje postawy młodzieży stąd niezbędne 
jest wprowadzenie do niej zajęć dotyczący 
respektowania praw człowieka oraz przeciwdziałania 
uprzedzeniom i dyskryminacji ze względu na płeć, 
kolor skóry, niepełnosprawność, orientację seksualna, 
wyznanie czy status materialny. Celem edukacji 

60 000,00 

N 
Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów 
ustawy Prawo oświatowe wprowadzono warunki 
umożliwiające wzmocnienie wychowawczej roli 
szkoły. Zgodnie z art. 26 ustawy nastąpiło połączenie 
szkolnego programu wychowawczego i programu 
profilaktyki w jeden dokument -program 
wychowawczo - profilaktyczny. Dokument ten jest 
uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z 
rada pedagogiczną (art. 85 ust 1-3) i opracowywany 
jest na podstawie diagnozy potrzeb wychowawczych i 
środowiskowych danej społeczności szkolnej. Intencją 

60 000,00 



11 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

równościowej i antydyskryminacyjnej jest szkoła, w 
której każdy może czuć się bezpiecznie. 
Ogólnodostępny 

jest prowadzenie całościowych oddziaływań 
wychowawczych w zależności od potrzeb uczniów. W 
chwili obecnej wprowadzenie do szkoły oferty zajęć 
dodatkowych musi więc być kompatybilne z zapisami 
cytowanego powyżej dokumentu oraz musi wynikać z 
diagnozy potrzeb uczniów. Diagnozy tej dokonuje się 
w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego. 
Tak więc uzyskanie opinii dla propozycji zajęć 
dodatkowych złożonej we wniosku L0179 będzie 
możliwe jesienią 2018 r. Autorzy wniosku nie 
wskazują konkretnych miejsc, w których zajęcia te 
miałby się odbywać. Stoi to w sprzeczności z 
zapisami § 3.2 p. 2 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 
7646A/II/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 
stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018 / 2019 który stanowi, że: 
„Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego: (...) 
o innym charakterze niż określony w pkt.1, wymaga 
wskazania konkretnego miejsca realizacji ( np. 
określonej szkoły, parku, ulicy, kwartału ulic) 
".Biorąc pod uwagę powyższe wniosek nie może 
uzyskać opinii pozytywnej. 

16.  WE 
G0021WI 

Odgrzybienie, ocieplenie i elewacja budynku PM 
233. 
PM 233, ul. Kolumny 301. Elewacja budynku nie była 
odnawiana od 49 lat. Budynek jest zagrzybiony, nie 
ocieplony, ściany popękane, łuszcząca farba, ubytki w 
murze, zardzewiałe cieknące rynny stanowią zagrożenie 
dla przedszkolaków, pracowników przedszkola oraz 
osób odwiedzających przedszkole. Dzieci bardzo dużo 

96 956,04 
P 

Z efektów realizacji zadania korzystać będą 
pracownicy i dzieci uczęszczające do PM 233. 

20 981,00 
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czasu spędzają w ogrodzie, a także w salach 
zagrzybionego budynku co jest niezdrowe i 
niebezpieczne dla nich, a także osób tom 
przebywających. Przedszkole jest czynne 11 miesięcy 
w roku od 6 rano do 17 godz. Przeznaczone jest dla 
dzieci z osiedla, a także mieszkańców Łodzi. W 
budynku mieszkaj ą również 4 rodziny. 

17.  WE 
G0111CD 

Kolorowy ogród PM 159 - ul. Łączna 53. 
ul. Łączna 53 
Przedmiotem realizacji zadania jest przeprowadzenie 
remontu ogrodu przedszkolnego w celu umożliwienia 
pełnego i bezpiecznego korzystania z jego 
infrastruktury przez użytkowników. 
1. Rozebranie górki i piaskownicy i na ich miejscu 
założenie trawnika. 
2. Likwidacja brodzika dla dzieci. 
3. Rekultywacja istniejącego trawnika (z dowozem 
ziemi). 
4. Montaż bezpiecznego podłoża wokół drabinek. 
5. Zakup i montaż dwuwieżowego zestawu 
zabawowego. 
6. Zakup 10 sztuk ławek ogrodowych. 
7. Zakup i montaż 4 bujaków ogrodowych. 
8. Zakup i montaż altanki ogrodowej. 
9. Zakup i posadzenie wzdłuż ogrodzenia żywopłotu z 
thui smaragd. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i 
pracownicy PM 159. 

170 200,00 

P 
Realizacja zadania podniesie standard, estetykę 
placówki oraz bezpieczeństwo podczas pobytu dzieci 
w przedszkolu. Pozwoli również na prowadzenie 
atrakcyjnych zajęć na świeżym powietrzu. 
Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z zapisami 
Zarządzenia nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 20 października 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności"'. 

176 000,00 
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18.  WE 
G0207WI 

Teatr Bliżej Nas. 
Skrzyżowanie ulic Kolumny i Nad Stawem. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 
3 części:1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i 
występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez 
miasto (10 występów) 2) wciągnięcie mieszkańców 
osiedla w tworzenie spektaklu 3) stworzenie wraz z 
wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych 
w jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. 
Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na występ do 
teatru (na 4 występy) Cały program ma być nieodpłatny 
dla Łodzian. Wystawianie performance na ulicach - 
kwiecień do czerwca - w zależności od warunków 
pogodowych. Okres tworzenia spektaklu - lipiec i 
sierpień. Wystawianie spektaklu - wrzesień i 
październik. 

135 060,00 

N 
W dniu 2 lipca 2018 r. wnioskodawca poinformował 
Wydział Edukacji o  zmianie lokalizacji zadania, 
wskazując skrzyżowanie ulicy Kolumny i ulicy Nad 
Stawem. Wskazane miejsce położone jest na 
działkach  nr 170/1; 169/2; 169/4 i 171/3  
w obrębie G 55. Jedyną działką w tej okolicy 
pozostającą we władaniu Miasta jest  działka nr 170/1 
na której mieści się staw. Pozostałe działki stanowią 
własność prywatną. Zgodnie z zapisami § 1.3  
załącznika nr 1 do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w 
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 
który stanowi, że: „ W przypadku zadań, które 
wymagają lokalizacji na określonym terenie, musi on 
stanowić teren,  na którym gmina albo powiat może 
zgodnie z prawem wydatkować środki publiczne na te 
zadania”, wniosek nie może uzyskać pozytywnej 
opinii. 

135 060,00 

19.  WGK 
B0181RA 

Kontynuacja projektu RADO-DOGS. Zielony 
zakątek dla mieszkańców osiedla ze szczególnym 
uwzględnieniem właścicieli psów i ich 
podopiecznych. 
Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, 
Świtezianki, Okoniową i Łososiową. 
Nasadzenie 25 drzew rodzimych gatunków i odmian. 
Nasadzenie 20 krzewów. Zamontowanie 15 budek 
lęgowych dla ptaków. Zachowanie obecnego charakteru 
terenu (drzewa, zieleń). Ochrona przed smogiem. 
Redukcja nadmiernej liczby dokuczliwych owadów 

20 750,00 

P 
Kontynuacja wcześniejszy prac mających na celu 
utrwalenie i powiększenie strefy zielonej odpoczynku 
i rekreacji dla okolicznych mieszkańców przy 
zachowaniu dotychczasowej zieleni wraz z 
uzupełnieniem roślinności oraz infrastruktury - 
utwardzenie ścieżek. 

20 750,00 
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(meszek, komarów). 
Ogólnodostępne. 

20.  WGK 
B0258BD 

Aktywny Park Promienistych - plac zabaw, tężnia i 
siłownia przy parku. 
Przy Parku Promienistych - wschodnia granica parku - 
działka na tyłach izby pielęgniarek (Emilii Plater). 
Rodzinna strefa rekreacji dla mieszkańców okolicznych 
osiedli: budowa tężni solankowej wraz ze strefą 
odpoczynku, placu zabaw dla dzieci oraz siłowni 
plenerowej. 
Ogólnodostępne. 

600 000,00 

N 
Zadanie nie możliwe do zrealizowania z uwagi na 
brak prawa do dysponowanie przez Miasto terenem na 
cele budowlane. Dokonano sprzedaży gruntu pod 
wnioskowaną inwestycję. 

600 000,00 

21.  WGK 
B0265BD 

Zielony łącznik na Bałutach. 
Nie zagospodarowany pas działek między ul. 
Łagiewnicką/Wawelską i Młynarską. Pas między 
blokami a prywatnymi parkingami samochodowymi. 
alejką, trawnikiem, skwerkami zieleni, nasadzeniami 
drzew i krzewów, ławkami, latarniami, koszami na 
śmieci oraz miejską siłownią i placem zabaw. Zielony 
łącznik między wspomnianymi ulicami ma około 270 m 
i średnią szerokością 15m. Wskazany obszar pozwoli na 
posadzenie około 70 drzew niskopiennych, 
zamontowanie 8 ławek, 8 koszy na śmieci, 10 lamp, 
zorganizowaniu placu zabaw oraz ulokowanie miejskiej 
siłowni. Alejka asfaltowa o szerokości najmniej 3,5 
metra umożliwiła by komfortową jazdę na rolkach, 
rowerze czy komfortowo prowadzić wózek z 
dzieckiem, spacerować osobom starszym. 
Ogólnodostępne. 

580 000,00 
P 

Teren zwiększy atrakcyjność okolicy i będzie służyć 
mieszkańcom do wypoczynku 

640 000,00 

22.  WGK 
P0201KR 

Siłownia Plenerowa- Flow Park + plac zabaw dla 
dzieci. 
Stary plac zabaw i siłownia, ul. Olimpijska 7, działki 

599 548,00 
N 

We wniosku wskazane są trzy działki ( 98/208; 
98/162 i 97/33) położone w obrębie P-26.  

599 548,00 
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P26-98/208, P-26 98/162, P26-97/33. 
Siłownia składająca się z drążków i poręczy Flow Park 
(wzorować się na park Podolski - Flow Park). Plac 
zabaw 5 elementów z podłożem gumowym, 
sugerowane przez opinię dzieci. Ławki parkowe 4 
sztuki. Kosz na śmieci. Krzewy, 2 sztuki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 
144. 

Dwie z nich  należą do Spółdzielni Mieszkaniowej 
Zagrodniki. Zgodnie z zapisami § 1.3  załącznika nr 1 
do Zarządzenia  nr 7646/VII/18 Prezydenta Miasta 
Łodzi  z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie 
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
Budżetu Obywatelskiego 2018 / 2019 który stanowi, 
że: „ W przypadku zadań, które wymagają lokalizacji 
na określonym terenie, musi on stanowić teren,  na 
którym gmina albo powiat może zgodnie z prawem 
wydatkować środki publiczne na te zadania”, wniosek 
nie może uzyskać pozytywnej opinii. Jedna z działek 
(P26 – 97/33) administrowana jest przez PM 144 i 
stanowi zamknięty teren, dostępny jedynie dla 
pracowników i dzieci z przedszkola oraz ich 
rodziców. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej  i Sportu z dnia 31 marca 2002 r. (DZ.U. 
2002  nr 6  poz. 69 z  późn.zm.) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 
niepublicznych szkołach  i placówkach  stanowi : § 2 
„Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki 
pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne  
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 
organizowanych przez szkoły lub placówki  poza 
obiektami należącymi do tych jednostek”. Tym 
samym oznacza to brak możliwości otworzenia 
przedszkola dla szerokiej grupy mieszkańców i 
dowolnego korzystaniaz tego terenu. Tak więc  
zgłoszona we wniosku nie może uzyskać pozytywnej  
rekomendacji. 
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23.  WGK 
W0089WW 

Psi Park na Widzewie Wschodzie 
Działka 29/47 w obr. W-20. 
Ogrodzony teren ok. 600-1000 m2 na którym powinny 
się znaleźć: 2-3 ławki, urządzenia dla psów - kładki 
proste i skośne, tunel, słupki do slalomu, poprzeczki 
regulowane do skakania, talerzyki, platformy. Psia 
toaleta (ewentualnie).Wejście na plac ze śluzą. Podłoże 
trawiaste. 
Obiekt będzie ogólnodostępny i nieodpłatny. 

91 800,00 

P 
W sąsiadującym parku za osiedlem Widzew Wschód 
spaceruje dużo osób z psami, których nie ma gdzie 
wybiegać z uwagi na sąsiedztwo placów zabaw dla 
dzieci. Takie miejsce jak „Psi park" pozwoli na 
uniknięcie konfliktów z rodzicami dzieci i osobami 
spacerującymi lub jeżdżącymi na rowerach. Będzie 
również miejscem spotkań i integracji miłośników 
psów, wśród których jest dużo seniorów. Miejsce 
takie pozwoli aktywnie spędzić czas z pupilem i 
wśród znajomych. 

91 800,00 

24.  WGK 
W0183MI 

Miejsce integracji lokalnej społeczności osiedla 
Mileszki -plac zabaw i wiata. 
Działki o numerze ewidencyjnym: 100, 98 w obrębie 
W-18 
 Budowa małego placu zabaw oraz wiaty z miejscem na 
piknik. 4 ławki + 12 drzew lub krzewów. 
Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. 270 000,00 

N 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Łodzi negatywnie opiniuje niniejszy wniosek. 
Propozycja lokalizacji zadania na działce o numerze 
ewidencyjnym: 97 w obrębie W-18 została odrzucona 
ze względu na planowaną budowę zbiornika 
retencyjnego ,,Sołecka". Wobec powyższego autor 
Wniosku zmienił lokalizację zadania na działki o 
numerze ewidencyjnym: 98, 100 w obrębie W-18, 
jednak po zasięgnięciu opinii innych jednostek 
wykazano, że prowadzone jest postępowanie w 
sprawie sprzedaży ww. działek. 

333 000,00 

25.  WGK 
L0200 

Żabieniec - modernizacja przejścia podziemnego 
wraz z montażem wind. 
Dworzec Łódź Żabieniec. 
Modernizacja przejścia podziemnego przy Dworcu 
Łódź Żabieniec. Modernizacja obejmie wymianę 
nawierzchni, montaż wind osobowych, montaż nowego 
oświetlenia w przejściu podziemnym, budowę nowych 
podjazdów dla wózków oraz montaż rynny do 

550 000,00 

N 
Przejście podziemne jest własnością PKP, leży na 
działkach należących do Skarbu Państwa. Zgodnie z § 
1 pkt 4 Zarządzenia nr 7646/VII/18 PMŁ z dnia 24 
stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji społecznych Budżetu obywatelskiego nie 
są w szczególności finansowane zadania, które mają 
być realizowane na terenach stanowiących własność 

550 000,00 



17 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

wprowadzania roweru. 
Ogólnodostępne. 

Skarbu Państwa. 

26.  WGK 
L0274 

Driving Range teren rekreacji i rehabilitacji 
ruchowej oraz promocji zdrowego stylu życia przez 
grę w golfa. 
Sanitariuszek / Łaskowice. 
Driving Range to wspaniałe miejsce do promocji 
zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku oraz 
rehabilitacji przez ruch na świeżym powietrzu. Driving 
Rangę to jednocześnie obiekt treningowy przeznaczony 
do nauki oraz doskonalenia umiejętności golfowych 
zarówno osób początkujących stawiających pierwsze 
kroki w golfie jak i graczy bardziej doświadczonych. 
Obiekt składa się z : • terenu zielonego, • kilkunastu 
stanowisk do ćwiczenia dalekich uderzeń, 
• chorągiewek ustawionych na różnych odległościach, 
• terenu do ćwiczenia uderzeń z piachu, • terenu do 
ćwiczenia krótkich uderzeń i wbijania piłki do dołka. 
Ogólnodostępne. 

1 700 000,00 

N 
Zadanie zlokalizowane w obszarze ograniczonego 
użytkowania lotniska. Charakter obiektu jakim jest 
lotnisko z całą infrastrukturą techniczną, wymusza 
zabezpieczenie go przed możliwymi zakłóceniami 
pracy obiektu. Łódzki Urząd Marszałkowski prowadzi 
postępowania mające na celu ochronę strefy 
okalającej Port Lotniczy oraz stworzenie zielonej 
otuliny wokół niego. Dotychczasowe działania innych 
grup spowodowały samowolne dokonane zniszczenia 
w drzewostanie. Wszelkie działania zmieniające 
charakter zagospodarowania w rejonie zadania 
wymagają uzyskania, zgodnie z art. 135 Ustawy 
prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
z późn. zm. (Dz. U. 2018.0.799) zgody od organów do 
tego uprawnionych, a zwłaszcza władz Portu 
Lotniczego na lokalizację obiektu. Nieruchomość, 
zgodnie z opinia Wydziału Dysponowania Mieniem, 
może zostać przekazana przez Miasto aportem na 
rzecz Portu Lotniczego. 

1 700 000,00 
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27.  WGK 
G0084RU 

Strefa aktywnego wypoczynku -Rudzka Góra. 
Rudzka Góra mieści się na Osiedlu RUDA, pomiędzy 
ul. Starorudzką, Demokratyczną, Żwawą i 
Ekonomiczną. 
Wnioskowane zadanie jest częścią programu 
podnoszącego jakość terenów zielonych w dzielnicy 
Górna, na Osiedlu Ruda. Wnioskuje o budowę strefy 
street workout na polance pod szczytem Rudzkiej Góry. 
Na strefę składałyby się np. drążki, ławeczki, słupki, 
uchwyty do ćwiczeń, koła gimnastyczne, drabinki itd. 
Wszystko na betonowych fundamentach i na stalowych 
słupach. Dodatkowo wokół strefy postawić kilka 
zabetonowanych ławek do odpoczynku. Strefa może 
być świetnym sposobem na spędzenie wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. 
Ogólnodostępny. 

150 000,00 

N 
Pierwotna działka G-41 355/2 jest w dzierżawie. 
Kolejna działka 355/4 wskazana do zamiany także jest 
w dzierżawie jak cały teren Rudzkiej Góry. 
Wnioskodawcy zależało na umiejscowieniu inwestycji 
tylko na tym terenie. Został poinformowany o 
rekomendacji. 

150 000,00 

28.  WGK 
L0297 

PSI-STANEK wybieg dla psów. 
Działki nr 284/16 i 279/1 w obrębie B-45. Ogrodzony 
wybieg dla psów na którym znajdą się akcesoria do 
agility dla psa: słupki, tunel i przeszkoda. Będą tam 
także kosz na śmieci, kosz na psie odchody, dwie 
ławeczki dla właścicieli i tablica na której można 
zamieścić ogłoszenia np. o zgubionych lub 
znalezionych zwierzakach. Pierwotnie zadanie pn. 
„PSI-STANEK wybieg dla psów” było zgłoszone pod 
nr B0078BD jako zadanie osiedlowe. Lokalizacja Park 
Staromiejski.  Zadanie otrzymało negatywną 
rekomendację Zarządu Zieleni Miejskiej tj: cyt. ”W 
ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 
(część III, projekt nr 4) obejmującej kompleksową 
rewitalizację Parku Staromiejskiego powstanie także 

22 520,00 

P 
Stworzenie placu zabaw dla psów pozwoli 
właścicielom i ich zwierzętom na ciekawą i 
bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu. 
UWAGA: Pierwotnie zadanie pn. „PSI-STANEK 
wybieg dla psów” było zgłoszone pod nr B0078BD 
jako zadanie osiedlowe. Lokalizacja Park 
Staromiejski. W marcu br. zadanie otrzymało 
negatywną rekomendację Zarządu Zieleni Miejskiej tj: 
cyt.  ”W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum 
Łodzi (część III, projekt nr 4) obejmującej 
kompleksową rewitalizację Parku Staromiejskiego 
powstanie także plac zabaw dla psów. Budowa 
wybiegu dla psów tuż przed całkowitą przebudową 
parku realizowaną przy udziale środków unijnych, 

50 000,00 
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plac zabaw dla psów. Budowa wybiegu dla psów tuż 
przed całkowitą przebudową parku realizowaną 
przy udziale środków unijnych, byłaby niezgodna z 
zasadami gospodarności.” W związku z powyższym 
Wnioskodawca zadania zmienił lokalizację na działki nr 
284/16 i 279/1  w obrębie B-45, których władającym 
jest Wydział Gospodarki Komunalnej. Dodatkowo na 
wniosek Wnioskodawcy przekwalifikowano zadanie na 
ogólnomiejskie.  
Ogólnodostępne. 

byłaby niezgodna z zasadami gospodarności.” W 
związku z powyższym w czerwcu br. Wnioskodawca 
zadania zmienił lokalizację na działki nr 284/16 i 
279/1 w obrębie B-45, których władającym jest 
Wydział Gospodarki Komunalnej. Na ww. terenie 
istnieje możliwość wybudowania placu zabaw dla 
psów. Jednak z uwagi na gęste zadrzewienie 
wskazanych działek oraz bliską odległość budynków 
mieszkalnych, należy brać pod uwagę że 
powierzchnia wybiegu dla psów może być 
ograniczona  a ilość/ wielkość urządzeń  
doprecyzowana zostanie na etapie przygotowania 
dokumentacji projektowej.  
Ww. ustalenia oraz zwiększenie kosztów na kwotę 
50.000 zł zostały zaakceptowane przez 
Wnioskodawcę. Dodatkowo na wniosek 
Wnioskodawcy przekwalifikowano zadanie na 
ponadosiedlowe. 

29.  WI 
L0058 

Platforma internetowa do komunikacji zgłaszania 
problemów i wymiany informacji mieszkańców, 
urzędników, radnych wzajemnie ze sobą. 
Nie dotyczy. 
Projekt polega na stworzeniu jednego z modułów 
portalu miejskiego. W pierwszym etapie powstanie 
aplikacja mobilna na telefony będzie ona uzupełnieniem 
istniejącego portalu miejskiego. Osoba posiadająca 
aplikację na swoim smartfonie otrzymywać będzie 
informacje na temat miasta np. o korkach, remontach, 
imprezach kulturalnych, zmianach w komunikacji itd. 
W drugą stronę dzięki załogowaniu się w aplikacji 
będziemy zyskiwać możliwość zgłoszenia wielu spraw 

1 350 000,00 
 P 

Projekt jest możliwy do realizacji w opisanym 
zakresie (po zmianach) oraz koszcie. 

 450 000,00 
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np. uschnięte drzewo, dziura w jezdni, posprzątanie 
skweru, zgłoszenie dzikiego wysypiska, incydentów do 
straży miejskiej itd. Nie będziemy przy tym musieli 
posiadać wiedzy kto zajmuje się danym terenem do 
którego urzędu sprawa powinna być zgłoszona. 
Wszystko trafi do Łódzkiego Centrum Kontaktu z 
Mieszkańcami. Oni sprawdzają każde zgłoszenie i 
przekazują do odpowiedniej jednostki. Osoba zajmująca 
się sprawą informuje nas o przebiegu zgłoszenia. Druga 
częścią projektu jest rozreklamowanie aplikacji i 
Centrum Kontaktu z Mieszkańcami wytłumaczenie 
czym jest ta instytucja i co możemy dzięki niej 
załatwić. Aplikacja musi posiadać opcję dodawania 
nowych funkcji. Mianowicie musi być możliwość 
zlecenia uzupełniających prac deweloperskich na 
aplikacji. Prawa do aplikacji musi posiadać urząd w 
celu zlecenia prac deweloperskich dowolnej firmie po 
wygaśnięciu gwarancji na utrzymanie. Częściowo 
funkcję zapisane w projekcje można zobaczyć w 
aplikacji naprawmyto.pl Rozwiązaniem problemu czasu 
potrzebnego na wyłonienie w przetargu wykonawcy jest 
zatrudnienie programisty i grafika na etacie. Biorąc pod 
uwagę złożoność struktury portali urzędu miasta i 
podległych mu jednostek miejskich rozwiązanie to jest 
tańsze i bardziej skuteczne. 
Ogólnodostępne. 

30.  WK 
B0275WL 

Teatr bliżej nas. 
Skrzyżowanie ulic: Strykowska / Okólna. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 
3 części: teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem i 
występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez 

135 060,00 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w plenerze 
poza ścisłym centrum miasta i parkami, które 
zwyczajowo są miejscem organizacji wydarzeń 
kulturalnych na powietrzu w przestrzeni miejskiej. 

135 060,00 
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miasto (10 występów), wciągnięcie mieszkańców 
osiedla w tworzenie spektaklu, stworzenie wraz z 
wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych 
w jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. 
Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na występ do 
teatru (na 4 występy). 
Ogólnodostępne. 

Przygotowanie i wystawienie przedstawień w 
bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców na dobrze im 
znanym terenie umożliwi powszechny udział w 
wydarzeniu nie tylko w roli widzów, ale dla części 
osób, również jako wykonawców. W przypadku 
wybrania do realizacji w głosowaniu przez 
mieszkańców miasta wniosku „Teatr Bliżej Nas" 
środki finansowe zostaną przekazane beneficjentowi 
w formie dotacji celowej. 

31.  WK 
G0206NN 

Teatr Bliżej Nas. 
Chocianowicka/Łaskowice 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla. 
3 części: 1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem 
i występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez 
miasto (10 występów) 2) wciągnięcie mieszkańców 
osiedla w tworzenie spektaklu 3) stworzenie wraz z 
wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych 
w jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. 
Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na występ do 
teatru (na 4 występy). Cały program ma być 
nieodpłatny dla Łodzian. Wystawianie performance na 
ulicach - kwiecień do czerwca - w zależności od 
warunków pogodowych. Okres tworzenia spektaklu - 
lipiec i sierpień. Wystawianie spektaklu - wrzesień i 
październik. 

135 060,00 zł 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w plenerze 
poza ścisłym centrum miasta i parkami, które 
zwyczajowo są miejscem organizacji wydarzeń 
kulturalnych na powietrzu w przestrzeni miejskiej. 
Przygotowanie i wystawienie przedstawień w 
bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców na dobrze im 
znanym terenie umożliwi powszechny udział w 
wydarzeniu nie tylko w roli widzów, ale dla części 
osób, również jako wykonawców. W przypadku 
wybrania do realizacji w głosowaniu przez 
mieszkańców miasta wniosku „Teatr Bliżej Nas" 
środki finansowe zostaną przekazane beneficjentowi 
w formie dotacji celowej. 

135 060,00 zł 
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32.  WK 
W0201DL 

Teatr Bliżej Nas. 
ul: Marmurowa/Wydmowa/Zjazdowa. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 
3 części: 1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem 
i występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez 
miasto (10 występów); 2) wciągnięcie mieszkańców 
osiedla w tworzenie spektakli; 3) stworzenie wraz z 
wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych 
w jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. 
Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na występ do 
teatru (min. 4 występy). 
Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. 
Wystawienie performance na ulicach - kwiecień do 
czerwca, w zależności od warunków pogodowych. 
Okres tworzenia spektaklu - lipiec i sierpień. 
Wystawienie spektaklu - wrzesień i październik. 

135 060,00 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w plenerze 
poza ścisłym centrum miasta i parkami, które 
zwyczajowo są miejscem organizacji wydarzeń 
kulturalnych na powietrzu w przestrzeni miejskiej. 
Przygotowanie i wystawienie przedstawień w 
bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców na dobrze im 
znanym terenie umożliwi powszechny udział w 
wydarzeniu nie tylko w roli widzów, ale dla części 
osób, również jako wykonawców. W przypadku 
wybrania do realizacji w głosowaniu przez 
mieszkańców miasta wniosku „Teatr Bliżej Nas" 
środki finansowe zostaną przekazane beneficjentowi 
w formie dotacji celowej. 

135 060,00 
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33.  WK 
W0203NR 

Teatr Bliżej Nas. 
ul. : Zakładowa/Dyspozytorska. 
Wystawienie spektaklów w teatrze i na ulicach osiedla : 
3 części: 1) teatr na bruku - tańce uliczne z przesłaniem 
i występy uliczne w miejscach wyznaczonych przez 
miasto (10 występów); 2) wciągnięcie mieszkańców 
osiedla w tworzenie spektakli; 3) stworzenie wraz z 
wybranymi mieszkańcami osiedla widowiska 
tanecznego. Połączenie tańców ulicznych i scenicznych 
w jeden show i przedstawienie go szerszej publiczności. 
Dowiezienie mieszkańców osiedla busami na występ do 
teatru (min. 4 występy). 
Cały program ma być nieodpłatny dla Łodzian. 
Wystawienie performance na ulicach - kwiecień do 
czerwca, w zależności od warunków pogodowych. 
Okres tworzenia spektaklu - lipiec i sierpień. 
Wystawienie spektaklu - wrzesień i październik. 

135 060,00 

P 
Spektakle taneczne zostaną zrealizowane w plenerze 
poza ścisłym centrum miasta i parkami, które 
zwyczajowo są miejscem organizacji wydarzeń 
kulturalnych na powietrzu w przestrzeni miejskiej. 
Przygotowanie i wystawienie przedstawień w 
bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańców na dobrze im 
znanym terenie umożliwi powszechny udział w 
wydarzeniu nie tylko w roli widzów, ale dla części 
osób, również jako wykonawców. W przypadku 
wybrania do realizacji w głosowaniu przez 
mieszkańców miasta wniosku „Teatr Bliżej Nas" 
środki finansowe zostaną przekazane beneficjentowi 
w formie dotacji celowej. 

135 060,00 

34.  WK 
L0080 

Przystanek Ariadna. 
Teren wokół przystanków na ul. Niciarnianej w bliskim 
sąsiedztwie Fabryki Nici, Domu Kultury „Ariadna", a 
także ścieżki rowerowej. 
Nowa aranżacja przestrzeni wokół przystanków na 
ulicy Niciarnianej w bliskim sąsiedztwie Fabryki Nici 
Ariadna, Domu Kultury Ariadna, w miejscu ściśle 
związanym z historią i dziedzictwem kulturowym 
Łodzi. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
przystanków do zamieszczenia informacji o historii 
tego miejsca, a także, prezentacja pamiątek 
mieszkańców Łodzi w formie zdjęć. Budowaniu 
tożsamości miejsca, poprzez odwoływanie się do 
historii, tworzenie nowej przyjaznej mieszkańcom 

122 200,00 

P 
W wyniku remontu ul. Niciarnianej w bezpośrednim 
sąsiedztwie Domu Kultury „Ariadna” – filii 
Widzewskich Domów Kultury położona została nowa 
nawierzchnia asfaltowa i chodniki ze ścieżką 
rowerową. Jednak wejście do domu kultury znajduje 
się poza pasem drogowym. Mało zadbany trawnik i 
drzwi prowadzące do instytucji  
nie zachęcają do jej odwiedzenia. Z pewnością 
zagospodarowanie terenu w formie małej architektury 
bezpośrednio przez D. K. „Ariadna”, zwłaszcza w 
ciepłych miesiącach roku, stanowiłoby miejsce 
spotkań dla okolicznych mieszkańców, podróżnych 
(w pobliżu jest dworzec kolejowy) oraz rodziców 

122 200,00 
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przestrzeni. W tym celu w miejscu tym powstanie: l 
.Zdrój uliczny z ozdobnym ujściem nawiązujący 
architekturą do historii miejsca. 2. ławki uliczne. 4. 
stojaki rowerowe. 4. l kosz na śmieci. 5. 4 słupki 
separatora. 6. 3 miejsca parkingowe. 7. Stolik z planszą 
do gier + ławeczki. 8. Nowy chodnik o łącznej 
powierzchni 100 m2. 9. Rekultywacja trawnika o 
powierzchni 150 m2. 10. Nasadzenia krzewów 
ozdobnych 10 sztuk. 11. Tablice informacyjne o historii 
miejsca i jego znaczenia dla Łodzi - przystanek Ariadna 
(po prawej i lewej stronie ulicy Niciarnianej). 
Ogólnodostępne. Wskazana we wniosku działka 
znajduje się we władaniu instytucji kultury – 
Widzewskich Domów Kultury, której dyrekcja popiera 
pomysł zagospodarowania terenu bezpośrednio przed 
budynkiem. Na nowo zaaranżowany teren nie będzie 
ogrodzony, a tym samym  w pełni dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych. 

dzieci uczestniczących w zajęciach ośrodka kultury. 
Zagospodarowanie terenu umożliwiłoby również 
prowadzenie przez instruktorów instytucji 
kameralnych działań animacyjnych  
w plenerze.  W przypadku wybrania do realizacji w 
głosowaniu przez mieszkańców miasta wniosku 
„Przystanek Ariadna” środki finansowe zostaną 
przekazane beneficjentowi w formie dotacji celowej. 

35.  WK 
L0171 

Ścieżka edukacyjno-artystyczna "Śladami Łódzkich 
Artystów". 
Ul. Mahatmy Gandhiego 14 (Zespół Państwowych 
Szkół Plastycznych). 
Wnioskodawcy usytuowali ścieżkę edukacyjno-
artystyczną „Śladami łódzkich artystów" na terenie 
przylegającym do Zespołu Państwowych Szkół 
Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi będącego 
jedna z największych i najstarszych tego typu szkół 
państwowych w Polsce. Od ponad 70 lat z sukcesami 
kształci kolejne pokolenia artystów. Celem projektu jest 
propagowanie wiedzy o artystach, którzy swoją drogę 
artystyczną związali z Łodzią. Na terenie obok szkoły 

420 000,00 

N 
Rekomendacja negatywna. W pierwszej propozycji 
zadanie o charakterze inwestycyjnym zgłoszone do 
tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego 
2018/2019 o numerze L0171 pt.: Ścieżka  
edukacyjno-artystyczna  „Śladami łódzkich artystów" 
miało zostać zrealizowane na działkach nr: 102/23, 
102/24, 102/25, 102/28, 102/31, 102/32, 102/33, 
obręb B-45. W odpowiedzi na zapytanie skierowane 
do Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ Oddział 
Zasobu Nieruchomości Miasta, dotyczące własności 
powyższych działek, Wydział Kultury otrzymał 
informację, iż zaproponowane w treści zadania 

420 000,00 
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powstanie przestrzeń pozwalająca na twórcze spędzenie 
czasu na świeżym powietrzu. Idea ścieżki edukacyjno-
artystycznej opiera się o zaaranżowane w plenerze 
stacje poświęcone głównym działom sztuk 
plastycznych tj, malarstwu, grafice, rzeźbie, sztukom 
wizualnym, architekturze, tkaninie i ubiorowi. W 
pierwszej kolejności zaprezentowane zostaną sylwetki 
artystów tworzących w XX wieku w szczególności: 
Stanisław Fijałkowski., Witold Modzelewski, Janina 
Tworek Pierzgalska, Kazimierz Karpiński, Włodzimierz 
Cygan, Józef Panfll. Na uporządkowanym i na nowo 
zaaranżowanym terenie powstaną punkty/stacje, które 
poprzez umieszczone na nich informacje przybliżą 
sylwetki łódzkich artystów, a także ich najważniejsze 
realizacje. Autorzy projektu przewidują możliwość    
uzupełniania informacji w ramach poszczególnych 
stacji o kolejne sylwetki. Dzięki zapleczu 
merytorycznemu ZPSP możliwe będzie 
przeprowadzanie warsztatów pod okiem nauczyciela 
inspirowanych twórczością konkretnego artysty. W 
przypadku grup zorganizowanych wnioskodawca 
przewidział możliwość skorzystania ze słuchawek 
turystycznych (audio guide - tour guide), dzięki którym 
możliwe będzie wysłuchanie wcześniej nagranego 
materiału w podziale na konkretne stacje. Projektując 
ścieżkę wnioskodawcy zadbali nie tylko o stoły do 
warsztatów ( dla 10-12 osób) oraz po 2 ławki przy 
każdej ze stacji, ale także o ławki parkowe pozwalające 
na chwilę odpoczynku dla seniorów oraz rodzin z 
dziećmi. Nowa nawierzchnia uporządkuje teren, a także 
wydzieli przestrzeń warsztatową oraz rekreacyjną. 

działki, na których ma  zostać zrealizowane działanie 
inwestycyjne należą do Skarbu Państwa i objęte są 
umową dzierżawy do 2019 r. Po poinformowaniu w 
dniu 7 czerwca 2018 r. w wiadomości mailowej 
Wnioskodawcy o niemożności rekomendowania 
realizacji tego zadania na zaproponowanym terenie, 
Wnioskodawca zdecydował się na przeniesienie 
realizacji zadnia na sąsiadujące działki. Niestety 
działki nr: 102/14, 102/22, 102/23, obręb B-45 objęte 
są umową dzierżawy do 2024 r. Zgodnie z 
Zarządzeniem 7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 
dnia 24 stycznia 2018 r. załącznik nr 1 § 4 pkt 1 
obejmującym Zasady budżetu obywatelskiego w 
Mieście Łodzi z budżetu partycypacyjnego nie są w 
szczególności finansowane zadania, które mają być 
realizowane na terenach oddanych w dzierżawę , 
najem oraz użyczenie. 
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Wnioskodawca przewidział także niskie nasadzenia 
odporne na warunki atmosferyczne oraz 
uporządkowanie drzew rosnących na działkach, na 
którym realizowane będzie zadanie. Dzięki kilku 
lampom parkowym solarnym ścieżka dostępna będzie 
także po zmroku. Z przestrzeni korzystać będą także 
uczniowie oraz kadra ZPSP im. T. Makowskiego w 
Łodzi. 
Nie dotyczy 

36.  WK 
L0145 

Międzypokoleniowy Turniej Tańca - Dance 4 Life. 
Miejska instytucje kultury 
Pomysł polega na zorganizowaniu całodniowego 
Turnieju Tanecznego w wynajętych przestrzeniach na 
terenie Łodzi, propagującego współczesne trendy 
taneczne. Wydarzenie będzie skierowane do wszystkich 
mieszkańców - amatorów i profesjonalistów, którzy 
chcieliby zaprezentować swoje umiejętności w 
wybranym stylu: street dance (hip-hop, house, popping, 
locking, waackin', breakdance), style współczesne (jazz, 
balet, taniec współczesny, contemporary), showcase 
(style mieszane). Warunkiem udziału jest 
przygotowanie prezentacji (do 3 min.) z udziałem min. 
dwóch osób. Turniej będzie podzielony na etapy, w 
zależności od prezentowanego stylu i wybranej 
kategorii: duety, miniformacje, formacje, streetowe 
bitwy taneczne 2x2, streetowe bitwy taneczne 4-10 os. 
Aby wystartować uczestnicy muszą wykonać 
prezentację (do 3 min.) z udziałem min. 2 osób. 50% 
uczestników poszczególnych kategorii będą to osoby, 
które ukończyły 30-ty rok życia. Oglądać turniej może 
każdy mieszkaniec Łodzi po wypełnieniu formularza 

114 700,00 

P 
Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na integrację 
mieszkańców Miasta, lubiących aktywnie spędzać 
czas oraz lubiących taniec. Dodatkowo będzie 
występował element rywalizacji, uczestnicy będą 
musieli wykazać się kreatywnością aby zdobyć 
nagrody i wygrać turniej. Dla publiczności będzie to 
okazja do poznania różnych stylów tańca. 

114 700,00 
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aplikacyjnego. 

37.  WK 
L0282 

Bezpłatne zajęcia taneczne w 30 punktach w Łodzi. 
Po konsultacji z wnioskodawcą ustalono, że nie ma 
wskazania konkretnych lokalizacji, a jedynie, żeby 
zajęcia odbywały się w różnych punktach miasta 
umożliwiając bliski dostęp do zajęć tanecznych 
wszystkim zainteresowanym.  
Projekt składa się z 5 uzupełniających się wzajemnie 
części: 1) roczne (7500 godzin) bezpłatne zajęcia w 
wybranych przez miasto 30 miejscach. Nauczanie w 
nich spójnym programem aby tancerze mogli wziąć 
udział w zawodach. 2) Zorganizowanie 4 turniejów 
tańca w klasach i na poziomach według wspólnych 
przepisów. 3) Wystawienie 8 spektaklów w teatrze oraz 
90 pokazów tanecznych w szkołach lub w czasie 
wydarzeń lokalnych, aby zachęcić dzieci i młodzież do 
udziału w projekcie i pokazać im efekty treningów. 4) 
Po castingach wyłonienie najlepszych tancerzy i 
stworzenie z nich łódzkiej grupy reprezentacyjnej, 
przygotowanie i wysłanie na zawody rangi Mistrzostw 
Polski i Mistrzostw Świata. 5) Szkolenie łódzkiej kadry 
instruktorskiej aby po zakończeniu programu mogli 
samodzielnie nadal kontynuować nauczanie. Zadanie 
ogólnodostępne, skierowane również dla osób chcących 
nauczyć się tańczyć. Po konsultacji z wnioskodawcą 
ustalono, że nie ma wskazania konkretnych lokalizacji,  
a jedynie, żeby zajęcia odbywały się w różnych 
punktach miasta umożliwiając bliski dostęp do zajęć 
tanecznych wszystkim zainteresowanym.   

1 975 000,00 

P 
Zadanie ma na celu zachęcenie mieszkańców do nauki 
tańca, poznawania różnych styli, również muzycznych 
oraz integrację lokalnych społeczności w celu 
wspólnego przygotowania spektakli. W przypadku 
wybrania do realizacji w głosowaniu przez 
mieszkańców miasta wniosku „Bezpłatne zajęcia 
taneczne w 30 punktach Łodzi” środki finansowe 
zostaną przekazane beneficjentowi w formie dotacji 
celowej.  
  

1 975 000,00 
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38.  WOSiR 
W0092ZA 

BOMBA EKOLOGICZNA POD ZARZEWEM? 
Badanie skażenia gleby na trasie kanału ściekowego 
"Anilany" 
Zarzew, wzdłuż trasy kolektora ściekowego zakładów 
włókien sztucznych "Anilana"; działki numer : W28-
260, W30-61/5, W30-52/21, W30-40/5, W30-17/50. 
Na trasie kolektora ściekowego kanału zakładów 
chemicznych "Anilana" na terenie Zarzewa pobieramy 
próbki gruntu z 5 różnych lokalizacji i sprawdzamy ich 
skażenie przynajmniej : cyjankami, rodankami, 
siarczkami, siarczanami, chlorkami, ołowiem, rtęcią, 
kadmem, miedzią, żelazem, magnezem, fenolami, 
fosforanami, cynkiem, akrylonitrylem oraz określamy 
odczyn PH. 
Wskazane nieruchomości oznaczone są jako działki 
stanowiące własność Gminy Miasta Łódź oraz objęte 
innym rodzajem władania przez: Zarząd Dróg i 
Transportu, PM Nr 146 – Wydział Edukacji DSS UMŁ, 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. Realizacja zadania 
może wiązać się z koniecznością dokonania uzgodnień 
z władającymi nieruchomościami, ze względu na 
możliwość zajęcia pasa drogowego, wykonywania prac 
w zbliżeniu do zieleni, czy ewentualny wpływ na 
prowadzenie prac dydaktycznych. 

3 600,00 

N 
Realizacja zadania wymaga przeprowadzenia szeregu 
działań, dot. zlecenia wykonania dokumentacji, 
wyłonienia wykonawcy robót geologicznych, zlecenia 
wykonania analiz pobranych prób itd. Wyniki badań 
nie dadzą pełnej informacji nt. stanu gleb w przebiegu 
całego kanału ściekowego ANILANY, co wydaje się 
nie służyć ogółowi społeczeństwa.  Jednocześnie 
ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
dokonywana może być w określonych przypadkach 
zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo ochrony 
środowiska, w tym m.in. w ramach państwowego 
monitoringu środowiska przez właściwy organ 
Inspekcji Ochrony Środowiska. Realizacja zadania 
byłaby kosztowna, a jej szacowany przez WOŚiR 
koszt przekroczyłby kilkunastokrotnie koszty 
określone we wniosku. 

43 500,00 

39.  WOSiR 
L0287 

Tablice informacyjne informujące o stężeniu 
zanieczyszczeń powietrza. 
Lokalizacje tablic:  1. dziedziniec Urzędu Miasta Łodzi, 
ul. Piotrkowska 104, 2. wejście do EC-1 od strony 
północnej, Piotrkowska przy pasażu Rubinsteina. 
Elektroniczne tablice informacyjne Informacji 
Pasażerskiej na przystankach MPK. 

300 000,00 

N 
Dostępność informacji o poziomie zanieczyszczenia 
powietrza jest b. szeroka dla wszystkich 
zainteresowanych - poprzez strony internetowe agend 
i portali a także poprzez aplikacje telefoniczne. 
Wdrożenie projektu wymaga podjęcia szeregu 
uzgodnień i ustaleń co do sposobu eksploatacji I 

300 000,00 
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Trzy tablice informacyjne, pokazujące dane na temat 
aktualnej jakości powietrza i stężenia zanieczyszczeń, 
umieszczone na dziedzińcu Urzędu Miasta Łodzi 
(Piotrkowska 104), przed wejściem do EC-1 od strony 
Nowego Centrum Łodzi, przy Pasażu Rubinsteina od 
strony Piotrkowskiej. Dodatkowo wyświetlanie 
informacji o jakości i zanieczyszczeniu powietrza na 
tablicach zainstalowanych na przystankach MPK i na 
monitorach w pojazdach. 
Ogólnodostępne. 

wdrożenie i obsługa / , oszacowanie kosztów bieżącej 
obsługi, zabezpieczenia środków finansowych w 
budżecie miasta / obsługa /, co przy tak szerokim 
zakresie projektu wydatki będą znaczne. 

40.  WS 
W0180ST 

SPORTOWY SZCZYT NA STOKACH. 
obiekt sportowy MOSiR ul. Potokowa 12, Park 
Załuskiego, SP 139 ul. Giewont 28. 
Projekt skierowany jest dla uczniów i studentów. 
Zadanie przewiduje organizacje otwartych i 
bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjno- językowych w 
podziale na dyscypliny sportowe i rywa1izację 
sportową w postaci zawodów turniejów jak i wyborze 
języka obcego. Zajęcia sportowe i edukacyjne będą 
prowadzone przez wykwalifikowane osoby na 
obiektach sportowo-rekreacyjnych osiedla. 
Zajęcia sportowe i edukacyjne będą realizowane w 
formie bezpłatnej i otwartej. Wymogiem formalnym 
udziału w zajęciach sportowych będzie posiadanie 
przez uczestnika zgody rodzica oraz lekarza sportowego 
i ubezpieczenia NNW. 

150 000,00 

N 
Pierwotna wskazana przez autorów lokalizacja 
propozycji zadania jest niezgodna  
z § 4 ust. 4 zasad budżetu obywatelskiego w mieście 
Łodzi. Na podstawie przeprowadzonych ustaleń 
dodatkowych z Wydziałem Edukacji w 
Departamencie Spraw Społecznych stwierdzono, że w 
najbliższej okolicy nie są zlokalizowane inne obiekty 
spełniające wymogi wynikające z zasad oraz 
merytorycznego zakresu propozycji zadania. 

150 000,00 
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41.  WS 
L0290 

MiniBasketLiga - rozgrywki koszykówki dla dzieci 
ze szkół podstawowych. 
MOSiR, ul. Małachowskiego 5/7. 
MiniBasketLigi to cykl turniejów koszykówki 
rozgrywanych w weekendy na hali MOSiR. Szkoły 
biorące udział w rozgrywkach przyjmują nazwy 
zwierzaków - Delfiny, Tygrysy, Jastrzębie, Rysie, 
Bociany itd. Dzieci trenują w szkołach w wymiarze 
minimum 2 zajęć po l,5h tygodniowo. Raz w miesiącu 
dzieci rywalizują ze sobą rozgrywając po 2 mecze w 
systemie każdy z każdym. Zajęcia nieodpłatne, 
dostępne dla dzieci ze szkół podstawowych. 

70 000,00 

N 
Fundament zadania oparty jest na realizacji zajęć w 
łódzkich placówkach edukacyjnych,  W oparciu o 
dodatkowe ustalenia przeprowadzone w dniach 3 i 5 
lipca 2018 z Wydziałem Edukacji w Departamencie 
Spraw Społecznych UMŁ stwierdzono, że nie ma 
możliwości przekształcenia zadania w taki sposób by 
nie naruszało ono założeń ustawy Prawo oświatowe. Z 
uwagi na brak możliwości zlokalizowania 
przedsięwzięcia na terenach szkół nie ma możliwości 
zrealizowania zadania w sposób zgodny z założeniami 
i zasadami  budżetu obywatelskiego. 

70 000,00 

42.  WZiSS 
S0029KA 

Rewitalizacja” zabytkowego” żłobka nr 16 przy ul. 
Zachodniej 55 a.  
Żłobek nr 16, ul. Zachodnia 55 a. 
Po zmianach za zgodą autora w ramach realizacji 
zadania zostanie wykonane: • Dociepienie stropodachu 
wraz z obróbkami i kryciem papą, • Malowanie 
elewacji wraz z jej naprawą, • Wymiana: węzła 
cieplnego, wymienników „JADY „ na płytowe i 
automatyki. 
Żłobek nr 7 sprawuje opiekę nad dziećmi do lat 3 z 
terenu Miasta Łodzi. 

380 000,00 

P 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ w pełni 
popiera przedmiotową inwestycję. 
W ramach środków finansowych  przeznaczonych  na 
bieżącą działalność Miejskiego Zespołu Żłobków w 
Łodzi zabezpieczono środki wyłącznie na usuwanie 
bieżących awarii. Realizacja niniejszego zadania 
znacznie poprawi estetykę budynku Żłobka oraz 
przyczyni się do zredukowania kosztów zużycia 
energii zwłaszcza w okresach zimowych. 
Przedmiotowy wniosek został pierwotnie 
zaopiniowany negatywnie przez Wydział Zdrowia i 
Spraw Społecznych UMŁ. Podczas ponownej analizy, 
tutejszy Wydział skierował zapytanie do autora o 
możliwość zmiany zakresu zadania, tak aby 
inwestycja mogła zostać zrealizowana. 
Wnioskodawca zaproponował zmianę zakresu prac 
oraz kosztorysu. Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych zwrócił się o opinię do Miejskiego 

430 000,00 
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Konserwatora Zabytków, który zaakceptował 
zmieniony wniosek obejmujący docieplenie 
stropodachu z obróbkami i krycie papą, malowanie 
elewacji wraz z jej naprawą oraz wymianę węzła 
cieplnego. Mając powyższe na uwadze, oraz fakt, iż 
Miejski Konserwator Zabytków zaopiniował 
pozytywnie przedmiotowy wniosek , Wydział 
Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wydaje opinię 
pozytywną w przedmiotowej sprawie. 

43.  WZiSS 
L0275 

Monitoring zdrowia - badania populacyjne 
występowania zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, 
nowotworami i ryzykiem uzależnień wśród łódzkich 
dzieci. 
Cała Łódź. 
Celem zadania jest prowadzenie szeroko zakrojonych 
badań dotyczących stanu zdrowia dzieci z Łodzi w 
świetle uwarunkowań biologicznych, ekonomicznych, 
społecznych, jako podstawowego czynnika 
warunkującego dobrostan populacji miasta w 
niedalekiej przyszłości. Badaniami objęta zostanie 
grupa ok. 2100 dzieci z łódzkich podstawówek (kl. 4). 
Proponowane do przeprowadzenia badania m.in. 
związane z występowaniem otyłości, chorób 
alergicznych, nowotworów skóry, badania 
antropometryczne, genomiczne, badania 
stomatologiczne. 
Uczniowie Łódzkich szkół podstawowych z klas 4. 

1 842 677,00 

N 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych negatywnie 
rekomenduje wniosek nr 0275 pn. „Monitoring 
zdrowia - badania populacyjne występowania 
zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi, nowotworami i 
ryzykiem uzależnień wśród łódzkich dzieci" ze 
względu na jego wysoki koszt w stosunku do 
korzyści, jakie jego realizacja może przynieść dla 
mieszkańców Miasta. Założenia projektu 
przewidujące poszerzenie wiedzy nt. stanu zdrowia i 
uwarunkowań zdrowotnych łódzkich dzieci są 
słuszne, nie budzi również zastrzeżeń konstrukcja 
projektu badawczego jak i jego budżetu. Złożony 
wniosek zawiera dość spójne i kompletne założenia 
projektu badawczego w zakresie badań 
antropometrycznych i genetycznych dzieci w łódzkich 
szkół podstawowych. W ocenie tut. Wydziału 
realizacja jednak tego drogiego, opartego na 
wysokokosztowych metodach badawczych projektu 
nie jest zasadna ze względów celowościowych i 
ekonomicznych. Projekt zasadniczo nie łączy się z 
realizowanymi i planowanymi działaniami Miasta w 

1 842 677,00 
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dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz celami 
„Polityki zdrowia 2020+". Działania te, ze względu na 
ograniczone środki finansowe nie obejmują działań 
badawczych na rzecz rozpoznawania potrzeb 
zdrowotnych, a w szczególności wyspecjalizowanych 
badań. Podejmowane przez Miasto działania 
profilaktyczne koncentrują się na zapobieganiu i 
przeciwdziałaniu już rozpoznanym potrzebom 
mieszkańców z wykorzystaniem powszechnie 
dostępnych metod (szczepienia, zapobieganie wadom 
postawy, badania profilaktyczne osób w wieku 
dojrzałym). Projekt powinien być również oceniany z 
punktu widzenia gospodarności. Wskazane w art. 44 
ustawy o finansach publicznych kryteria wydatków 
publicznych nakazują ich dokonywanie w sposób 
celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
oraz optymalnego doboru metod i środków służących 
osiągnięciu założonych celów. W związku z 
powyższym, mając na uwadze całokształt budżetu 
Miasta i planowane na rok 2019 działania w 
dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, rekomendacja tut. 
Wydziału dla projektu pozostaje negatywna. 

44.  ZDiT 
S0001WS 

Wschód Śródmieścia - Piękniejsza Wierzbowa - 
część 2. 
ul. Wierzbowa od Narutowicza do Placu Pokoju. 
Kontynuacja remontu przestrzeni publicznej ulicy 
Wierzbowej. Remont chodników, mała architektura i 
zieleń. 
Teren ogólnodostępny. 

120 000,00 
P 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy 
komfortu mieszkańców ul. Wierzbowej. 

139 840,00 
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45.  ZDiT 
S0005WS 

Ulica Uniwersytecka bez dzikich przejazdów. 
Pas zieleni oddzielający jezdnie ulicy Uniwersyteckiej 
pomiędzy Placem Pokoju a Rondem Solidarności. 
Zainstalowanie około 270 metrów płotu oddzielającego 
jezdnię ul. Uniwersyteckiej oraz ustawienie dwóch 
słupków w miejscu przejścia dla pieszych na Placu 
Pokoju (na pasie rozdzielającym). Odtworzenie 
trawników. 
Dostępność zadania bez ograniczeń i bez dodatkowych 
kosztów. 

47 500,00 
P 

Realizacja zadania pozytywnie wpłynie na 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

48 300,00 

46.  ZDiT 
S0050KA 

Więcej zieleni przy ul. Piotrkowskiej!  
ul. Piotrkowska, działka nr S8-47/7. 
Projekt zakłada nasadzenia drzew po zachodniej i 
wschodniej stronie ul. Piotrkowskiej na odcinku od ul. 
Żwirki do ul. Radwańskiej. W miejscach gdzie z 
powodu infrastruktury podziemnej nie ma możliwości 
nasadzenia drzew, należy zastosować donice z 
drzewami oraz donice z krzewami i/lub kwiatami. 
Teren ogólnodostępny. 

181 000,00 
N 

Duża ilość uzbrojenia podziemnego uniemożliwia 
swobodną realizację projektu. 

181 000,00 

47.  ZDiT 
S0052WS 

Woonerf przy ul. P.O.W. 
ul. P.O.W między ul. Jaracza, a ul. Rewolucji 1095 r., 
działka nr S1-451/7. 
Kompleksowa przebudowa wraz z infrastrukturą, 
oświetleniem , nawierzchniami, meblami miejskimi i 
zielenią oraz zmianą ruchu - przekształcenie w tzw. 
"woonerf" wraz z pasażem pieszo-jezdnym, łączącym 
ul. Jaracza z ul. Rewolucji 1905 r. - remont nawierzchni 
utwardzonych (drogi dojazdowej i chodnika), 
rekultywacja trawnika, nasadzenia krzewów, cięcia 
pielęgnacyjne drzew, zakup i montaż ławek. 

840 000,00 
N 

Brak możliwości realizacji w przeciągu jednego roku. 
Zadanie wieloletnie. 

840 000,00 
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Teren ogólnodostępny. 

48.  ZDiT 
S0053WS 

Dokończenie remontu przystanków tramwajowych 
przy pętli Radiostacja, powiększenie wiaty, 
ustawienie ostrzeżeń przed tramwajem. 
przelotowe przystanki tramwajowe przy pętli 
Radiostacja, przejazd i przejście piesze przez torowisko. 
Uzupełnienie krótkich, ale wciąż brakujących, 
fragmentów chodnika łączących oba niedawno 
odnowione perony tramwajowe z chodnikiem przy ul. 
Narutowicza w kierunku centrum (przecinających 
wymieniony odcinek torowiska) oraz do chodnika w 
kierunku nowego budynku Wydziału Filologicznego 
UŁ. Dwukrotna rozbudowa na szerokość wiaty 
tramwajowej na przystanku przelotowym w kierunku 
centrum, z zachowaniem jej dotychczasowej 
głębokości. Ustanowienie świetlnych sygnalizatorów 
ostrzegawczych przed tramwajem dla pieszych i 
kierowców samochodów (w obu kierunkach).  
Teren ogólnodostępny. 

70 000,00 
P 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy 
komfortu okolicznych mieszkańców oraz studentów. 

35 000,00 

49.  ZDiT 
S0064KA 

Stworzenie placu/skweru przed Pałacem 
Poznańskiego. 
działka S1-1/11 przed Pałacem Poznańskiego. 
Zadanie polega na zastąpieniu północnego pasa ulicy 
Ogrodowej placem z niską oraz wysoką zielenią, będzie 
odpowiednim otoczeniem dla Pałacu niż wyasfaltowana 
przestrzeń. Zwłaszcza w kontekście powstających tam 

400 000,00 

N 
 Zarząd Inwestycji Miejskich zaopiniował 
przedmiotowy wniosek negatywnie ze względu na 
kolizje z planowaną inwestycją pn. „Rewitalizacja 
Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 8 – Budowa 
układu dróg uzupełniających w kwartale ulic: 
Gdańska – Legionów – Zachodnia – Ogrodowa oraz 

400 000,00  
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inwestycji prywatnych. Zadanie ogólnodostępne. przebudowa układu drogowego ul. Ogrodowej na 
odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Zachodniej. Powyższe 
założenie, przyjęte w ramach ROCŁ, stworzą w 
omawianym rejonie miasta przestrzeń publiczną, 
atrakcyjna zarówno dla mieszkańców jak i turystów 
odwiedzających miasto. 

50.  ZDiT 
S0073WS 

Zielony "pasaż Banacha". 
ul. Banacha na odcinku ul. Kopcińskiego a 
Siewierskiego (dokładnie do następnej uliczki, bez 
nazwy - odkładnie na końcu działki miejskiej będącej 
przedmiotem inwestycji). 
Renowacja asfaltowej nawierzchni ul. Banacha, 
nieremontowanej od kilku dekad. Wyznaczenie miejsc 
parkingowych po południowej stronie ulicy (względnie 
kilku dodatkowych po stronie północnej). 
Uporządkowanie terenów zielonych wokół ulicy - nowe 
krawężniki, chodniki, rekultywacja trawników, nowe 
nasadzenia drzew w miejsce tych, które zostały 
wyrwane z korzeniami na skutek ubiegłorocznej (2017) 
nawałnicy. 
Teren ogólnodostępny. 

543 500,00 
P 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy 
komfortu mieszkańców i studentów. 

546 520,00 

51.  ZDiT 
S0080KA 

Wykonanie trawników i nawiezienie ozdobnych 
głazów, naprawa chodników, osadzenie 
separatorów, nasadzenia drzew, kosze na śmieci. 
ciąg komunikacyjny ul. Abramowskiego od nr 1 do nr 
42 (cała długość ulicy). 
 Naprawa chodników przez wymianę uszkodzonych 
płyt chodnikowych z wyrównaniem nawierzchni. 
Osadzenie separatorów po dwóch stronach wjazdu do 
posesji na wysokości pomiędzy trawnikami a 
budynkami, ograniczające wjazd pojazdów na chodnik. 

326 600,00 
P 

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy 
komfortu mieszkańców ul. Abramowskiego. 

198 456,00 
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Nawiezienie ozdobnych głazów ograniczających 
wjazdy na trawniki i miejsca zieleni (tak jak wykonano 
na ul. Zacisze ) Nasadzenia drzew. Wykonanie 
trawników. Kosze na śmieci. Kosze na psie 
nieczystości. 
Teren ogólnodostępny. 

52.  ZDiT 
W0083WW 

Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu 
rowerowego na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i 
ul. Haśka. 
skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego i ul. Haśka. 
Budowa przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego 
na skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i ul. Haska wraz 
z budową wyspy dzielącej. 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

30 000,00 

P 
Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z przejazdem 
rowerowym poprawi bezpieczeństwo i komfort jej 
użytkowników, mieszkańców oraz poprawi wygląd i 
estetykę miasta. Opinia po ponownej analizie przez 
Zarząd Inwestycji Miejskich została podtrzymana 
kwota bez zmian. Opinia ZIM pozytywna, koszt 
projektu 15 000 zł, koszt realizacji 85 000 zł. 

100 000,00 

53.  ZDiT 
W0086WW 

Poszerzenie ul. Przybyszewskiego na odcinku 
między ul. Snowalnianą oraz sklepem 
motoryzacyjnym. 
południowa jezdnia ul. Przybyszewskiego, na odc. 
między ul. Snowalnianą oraz sklepem motoryzacyjnym. 
Poszerzenie południowej jezdni ul. Przybyszewskiego 
na ode. między ul. Snowalnianą oraz sklepem 
motoryzacyjnym do 3 pasów wraz z budową nowego 
chodnika dla pieszych. Długość dobudowy pasa oraz 
nowego chodnika, to ok. 120 mb. W związku z budową 
nowego pasa. konieczna będzie przebudowa oświetlenia 
(ujęte w kosztach szacunkowych). 
Publicznie ogólnodostępny teren. 

200 000,00 

N 
Opinia Zarządu Inwestycji Miejskich jako realizatora 
budowy - negatywna z uwagi na rosnące w pasie 
drogowym drzewa. W przypadku zgody na wycinkę 
koszt budowy wg ZIM jako realizatora ewentualnej 
przebudowy 550 000,00 zł brutto wraz z projektem. 
Opinia po ponownej analizie przez Zarząd Inwestycji 
Miejskich została podtrzymana kwota bez zmian. 

550 000,00 
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54.  ZDiT 
W0205WW 

Pasy rowerowe na Przybyszewskiego. 
ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz 
Rondem Sybiraków. 
Namalowanie pasów rowerowych między ul. Augustów 
oraz Rondem Sybiraków.  
Zadanie ogólnodostępne. 

20 000,00 

N 
Opinia negatywna z uwagi na stanowisko Biura 
Inżyniera Miasta i Zarządu Inwestycji Miejskich. 
Zgodnie ze stanowiskiem BIM należy wybudować 
krótkie fragmenty dróg rowerowych stanowiące wjazd 
i wyjazd pomiędzy proponowanymi pasami 
rowerowymi a istniejącymi drogami rowerowymi. 
Realizacja zadania zgodnie ze stanowiskiem BIM 
wymaga ingerencji w tereny objęte gwarancją na 
prace wykonane w ramach przebudowy ronda 
Sybiraków, gwarancja upływa w grudniu 2021 r. i w 
opinii ZIM istnieje ryzyko nie uzyskania zgody 
gwaranta na przeprowadzenie proponowanych zmian. 
Propozycja ujęcia w ramach zadania wspomnianego 
wjazdu i wyjazdu została zaakceptowana przez 
Wnioskodawcę.  

120 000,00 

55.  ZDiT 
L0036  

Bezwzględny, bezapelacyjny i bezkompromisowy 
priorytet dla trasy ŁTR i WZ. 
Skrzyżowania znajdujące się w kolizji z trasą 
tramwajową WZ, ŁTR oraz inne newralgiczne dla 
pasażerów (wymienione w szczegółowym opisie). 
Zadanie zakłada przeprogramowanie sygnalizacji 
świetlnej na wymienionych skrzyżowaniach w taki 
sposób, żeby to tramwaj i autobus miał tam 
bezwzględny priorytet. Dodatkowo zadanie zakłada 
umieszczenie na przystanku Piotrkowska Centrum 
plakatu informującego o zaistniałym polepszeniu w 
kursowaniu komunikacji miejskiej oraz korektę rozkład 
jazdy. 
Nie dotyczy 

1 000,00 

N 
Zarząd Dróg i Transportu opiniuje negatywnie 
przedmiotowe zadanie z przyczyn zarówno 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak i płynności w 
jego odbywaniu się. Uruchomienie funkcji priorytetu 
bezwzględnego przy założonym obecnie rozkładzie 
jazdy pojazdów komunikacji publicznej oraz dużym 
natężeniu ruchu, spowoduje całkowity paraliż 
komunikacyjny w lokalizacjach, na których będzie on 
funkcjonował. Piesi uczestnicy ruchu drogowego, 
którzy w głównej mierze korzystają z usług 
komunikacji zbiorowej, zmuszeni do długotrwałego 
oczekiwania na sygnał zielony (kilka minut), 
przechodzić będą na świetle czerwonym ryzykując 
poważnym w skutkach wypadkiem drogowym. 

1 000,00 
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Pozostali uczestnicy ruchu drogowego, a więc 
autobusy komunikacji zbiorowej oraz transport 
indywidualny znajdujący się na wlotach 
podporządkowanych, poprzez bardzo długi czas 
oczekiwania na światło zielone, stworzą liczne zatory 
drogowe, powodując tym samym wzrost agresji 
drogowej oraz liczby przejazdów na świetle 
czerwonym. Pragniemy nadmienić, że istotą funkcji 
priorytetu bezwzględnego jest realizowanie fazy 
sygnalizacyjnej dla wybranej relacji, zawsze gdy ta się 
pojawi na skrzyżowaniu, pomijając światło zielone dla 
pozostałych uczestników ruchu. Przy założonym 
harmonogramie przyjazdów pojazdów szynowych, 
faza sygnalizacyjna dla wlotów podporządkowanych 
(w tym dla pieszych) realizowana byłaby średnio co 
piąty cykl sygnalizacyjny, powodując tym samym 
sytuacje zagrażające bezpieczeństwu wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego. Obecnie na 
zdecydowanej większości skrzyżowań gdzie porusza 
się pojazd szynowy stosowana jest funkcja tzw. 
priorytetu względnego, a więc przyspieszającego 
otrzymanie sygnału zielonego dla komunikacji 
zbiorowej w chwili wykrycia jego obecności,  bez 
pomijania pozostałych faz sygnalizacyjnych. Ponadto 
informacje o wdrożonych zmianach w kursowaniu 
komunikacji miejskiej oraz wprowadzenie korekt 
rozkładów jazdy zostają uaktualniane na bieżąco gdy 
zachodzi taka potrzeba w ramach czynności 
służbowych. Nadmieniam, że przy podjęciu opinii 
negatywnej do wnioskowanego zadnia nie 
dokonywano kalkulacji kosztów szacunkowych. 
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56.  ZDiT 
L0079 

Nowa Hodowlana (droga dojazdowa do cmentarza 
szczecińska). 
Odcinek drogi na ul. Hodowlanej (od ul. Szczecińskiej 
na zachód do parkingu przy Cmentarzu Komunalnym). 
Propozycja obejmuje wymianę nawierzchni jezdni 
drogi na zachodniej części ul. Hodowlanej. Ulica w tym 
odcinku stanowi drogę dojazdową do 2 łódzkich 
cmentarzy: Cmentarz Rzymskokatolicki pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy i Cmentarz Komunalny 
Szczecińska. Stan nawierzchni jest bardzo zły. Liczne 
dziury, z których wiele jest bardzo głębokich stanowi 
zagrożenie dla kierujących jak i pieszych, którzy ul. 
Hodowlaną przemieszczają się do cmentarzy oraz 
pomiędzy nimi. Degradacja postępuje i należy się 
spodziewać niemal całkowitego zniszczenia 
nawierzchni asfaltowej po kolejnym okresie zimowym. 
Ogólnodostępne. 

645 000,00 

N 
1. Jedna z działek pasa drogowego, na której 
zlokalizowano fragment jezdni 
bitumicznej oraz pobocze stanowi własność prywatną. 
2. Brak możliwości powierzchniowego 
odprowadzenia wód opadowych z uwagi na brak 
miejsca na poboczu pasa drogowego. Zgodnie z art. 
29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na 
gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz 
odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie. 

1 212 000,00 

57.  ZDiT 
L0219 

Remont ul. Czeremowskiej od ul. Wojska Polskiego 
do wjazdu na teren Centralnego Szpitala 
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego. 
Zadanie obejmuje fragment ulicy Wojska Polskiego w 
rejonie zjazdu w ulice Czeremowską, pas drogowy 
ulicy Czeremowskiej na odcinku od wspomnianego 
zjazdu do granicy z działką 59/14 będącej we władaniu 
Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu 
Medycznego w Ło d zi i gdzie zn ajd uje się b rama 
wjazdowa na teren Szpitala. 
Kompleksowy remont obejmować będzie: 
- wytyczenie zjazdu, jezdni oraz chodnika, zjazdów na 
poszczególne posesje - korytowanie drogi 
- wymiana bądź remont istniejącej infrastruktury 

5 852 000,00 

N 
1. Koszt inwestycji dla zadania ponadosiedlowego 
został przekroczony. 2. Pas drogowy jest zbyt wąski, 
aby zlokalizować w nim wszystkie wnioskowane 
elementy infrastruktury (jezdnię, chodniki, 
oświetlenie). 3. Droga publiczna bez wylotu powinna 
zakończyć się łopatką do zawracania, na co też nie ma 
miejsca. 4. Droga przebiega przez most/przepust nad 
rzeką Łódką o szerokości około 4 m, co oznacza że 
całość inwestycji wymaga opracowania 
wielobranżowej dokumentacji wraz z uzyskaniem 
pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji 
środowiskowej z uwagi na przebudowę mostu. 5. 
Realizacja zadania nie jest możliwa w ciągu jednego 

2 100 000,00 
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podziemnej -jeśli konieczne - wykonanie nowej 
infrastruktury podziemnej (odwodnienie, instalacja 
oświetlenia) -jeśli wymagane - niwelacja pod warstwy 
konstrukcji drogi - wykonanie podbudowy jezdni i 
chodnika - wykonanie podłoża pod nawierzchnię 
- utwardzenie nawierzchni - np. kostka brukowa 
- wykonanie pozostałych elementów ulicy - oświetlenie 
uliczne, kosze itp. 
Ogólnodostępne. 

roku. 

58.  ZDiT 
L0245 

Ożywmy Plac Wolności - Ogród pod Kościuszką. 
Rondo na Placu Wolności teren wokół pomnika 
Tadeusza Kościuszki. 
Stwórzmy na rondzie Placu Wolności prawdziwy 
ogród! Niech pomnik Tadeusza Kościuszki okalają 
kwiaty i drzewa zamiast smutnej kostki! Zamieńmy 
wyspę na rondzie w kolorową oazę przedzieloną 
alejkami i ławkami. Sadzonki sezonowych kwiatów, 
(np.: tulipany, liliowce, hiacynty), Ławki 12 szt., Kosze 
na śmieci, Siatki na bluszcz wokół słupów i cokołu 
pomnika, Ziemia, Kostka do wyłożenia alejek, 
Sadzonki drzew, System nawadniający. 

138 440,00 

N 
Zarząd Inwestycji Miejskich zaopiniował 
przedmiotowy wniosek negatywnie z uwagi na fakt, 
że przebudowa pl. Wolności planowana jest w ramach 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi na 
podstawie uzgodnionego Programu Funkcjonalno-
Użytkowego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
Przewidywany czas podpisania umowy na realizację 
to październik 2018 r., rozpoczęcie prac 
przewidywane jest na I kwartał 2020 r.  
  

 138 440,00 

59.  ZDiT 
L0296 

Jaracza od-nowa. 
ul. Jaracza na odc. ul. Wierzbowa - ul. Uniwersytecka. 
Zadanie przewiduje wymianę konstrukcji jezdni na ul. 
Jaracza na odc. Wierzbowa-Uniwersytecka. Pełna 
wymiana konstrukcji jezdni i wykonanie nowej 
nawierzchni bitumicznej. Na przejściach dla pieszych 
należy wykonać tzw. "mysie uszy" uwidaczniające 
pieszych chcących przejść przez zebrę od strony gdzie 
odbywa się parkowanie. Wymiana jezdni na nową ma 
zadanie zredukować drgania powodowane przez 

396 000,00 

P 
Zakres zadania obejmuje całą szerokość pasa 
drogowego. Zweryfikowano koszty, po weryfikacji 
przekraczają one możliwości dla zadania 
osiedlowego, dlatego w porozumieniu z 
wnioskodawcą zadanie zostało przekwalifikowane na 
ponadosiedlowe. 

1 300 000,00 
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autobus poruszający się dziurawą drogą, które z kolei 
powodują uszkodzenia budynków mieszkalnych. 
Ogólnodostępne. 

60.  ZDiT 
G0031CH 

Remont chodnika Gładka. 
ul. Gładka między ul. Pryncypalna - Jana Bożego, 
Jutrzenki - Łazowskiego. 
Zadanie ma na celu remont chodnika, podniesienie 
bezpieczeństwa seniorów, dzieci oraz innych 
mieszkańców osiedla. Chodnik na całej długości jest w 
bardzo złym stanie. 
Ogólnodostępny. 

606 375,00 

N 
Zgodnie z §1 ust. 4 i 5 załącznika Nr 1 do zarządzenia 
Nr -7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 
stycznia 2018 r., w sprawie przeprowadzania 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019, z budżetu obywatelskiego 
nie mogą być finansowane zadania na drogach 
wewnętrznych m.in. na działkach o nieuregulowanym 
stanie prawnym, będących własnością Skarbu 
Państwa  oraz będących w dyspozycji podmiotów, 
którym Miasto nie może przekazać środków na dany 
cel. Zadanie otrzymuje rekomendację negatywną 
ponieważ na ul. Gładkiej na odc. Pryncypalna-Jana 
Bożego  10 działek z 11 stanowi tereny, na których 
nie może być zrealizowane zadanie w ramach budżetu 
obywatelskiego (8 działek jest w wieczystym 
użytkowaniu SM Chojny, 1 działka ma właściciela 
nieustalonego, 1 działka jest własnością osób 
prywatnych, 1 działka jest Gminy w zarządzie ZDiT)  
oraz na odc. Jutrzenki-Łazowskiego 14 działek z 18 
stanowi tereny, na których nie może być zrealizowane 
zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (11 działek 
jest w wieczystym użytkowaniu SM Chojny, 3 działki 
są własnością Skarbu Państwa, 4 działki są Gminy w 
zarządzie WGK)   

711 375,00 
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61.  ZDiT 
G0032CH 

Remont chodnika ul. Jana Bożego. 
ul. Jana Bożego od ul. Kongresowej do ul. Przedświt. 
Zadanie ma na celu podniesienie bezpieczeństwa 
seniorów, dzieci oraz innych mieszkańców osiedla 
poprzez remont chodnika, który jest w bardzo złym 
stanie. 
Ogólnodostępny. 

217 000,00 

N 
Zgodnie z §1 ust. 4 i 5 załącznika Nr 1 do zarządzenia 
Nr -7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 
stycznia 2018 r., w sprawie przeprowadzania 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019, z budżetu obywatelskiego 
nie mogą być finansowane zadania na drogach 
wewnętrznych m.in. na działkach będących w 
dyspozycji podmiotów, którym Miasto nie może 
przekazać środków na dany cel. Zadanie otrzymuje 
rekomendację negatywną ponieważ na ul. Jana 
Bożego  13 działek z 20 stanowi tereny, na których 
nie może być zrealizowane zadanie w ramach budżetu 
obywatelskiego (13 działek jest w wieczystym 
użytkowaniu SM Chojny, 7 działek jest Gminy w 
zarządzie ZDiT). Ponadto chodnik na dużych 
odcinkach w połowie szerokości należy do SM 
Chojny a w połowie do Gminy w zarządzie ZDiT. 
Taka sytuacja uniemożliwia wykonanie zadania nawet 
w częściowym zakresie. 

217 000,00 
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62.  ZDiT 
G0127PK 

Remont parkingu. 
ul. Żółkiewskiego. 
Zagospodarowanie ul. Żółkiewskiego na parking z 
około 50 miejscami do parkowania skośnego. Parking 
będzie graniczył chodnikiem który będzie musiał być 
przesunięty w głąb działki. Parking według projektu 
zostanie przedzielony sześcioma zieleńcami, a chodnik 
obsadzony krzewami bądź żywopłotem. Droga będzie 
jednokierunkowy od ul. Bednarskiej w stronę ul. 
Sanockiej. Projekt znacznie poprawi estetykę miejsca i 
podniesie komfort życia wszystkich mieszkańców, a 
sama ilość przestrzeni zostanie dobrze 
zagospodarowana i wykorzystana .- 50 miejsc 
parkingowych - 100 krzewów -  żywopłot o długości 
190m - 6 zieleńców obsadzonych krzewami 
- 4 znaki drogowe D-3, B-2, D-18, D-45 (Małe/Mini). 
Ogólnodostępny. 

211 700,00 

N 
Proponowane miejsca parkingowe ukośne nie 
mieszczą się w pasie drogowym a także nie spełniają 
warunków technicznych wymaganych odległości 
miejsc postojowych od okien budynków 
mieszkalnych. Wnioskodawca nie wyraził zgody na 
budowę miejsc postojowych równoległych a także na 
przebudowę całej drogi. 

211 700,00 

63.  ZDiT 
G0128CH 

Remont lub budowa miejsc parkingowo - 
postojowych wzdłuż ul. Gładkiej 13/15 (blok 472A). 
Zadanie zlokalizowane przy ul. Gładkiej 13/15 - blok 
472A (obręb G-26). 
Remont lub budowa miejsc parkingowo - postojowych 
wzdłuż ul. Gładkiej 13/15 (blok 472A). Wykonanie 
miejsc postojowe - parkingowych z kostki brukowej lub 
płyt typu Jumbo wraz z wypełnieniem ich kruszywem. 
Ogólnodostępny. 

85 250,00 

N 
Zgodnie z §1 ust. 4 i 5 załącznika Nr 1 do zarządzenia 
Nr -7646/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 
stycznia 2018 r., w sprawie przeprowadzania 
konsultacji społecznych dotyczących Budżetu 
Obywatelskiego 2018/2019, z budżetu obywatelskiego 
nie mogą być finansowane zadania na drogach 
wewnętrznych m.in. na działkach o nieuregulowanym 
stanie prawnym oraz będących w dyspozycji 
podmiotów, którym Miasto nie może przekazać 
środków na dany cel. Zadanie otrzymuje 
rekomendację negatywną ponieważ na wskazanym 
fragmencie ul. Gładkiej (droga wewnętrzna) działki są 
terenami, na których nie może być zrealizowane 

107 500,00 
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zadanie w ramach budżetu obywatelskiego (1 działka 
jest w wieczystym użytkowaniu SM Chojny, 1 działka 
ma właściciela nieustalonego). 

64.  ZDiT 
G0130PK 

Budowa miejsc postojowych na ul. Zaolziańskiej w 
rejonie SP 7. 
Ul. Zaolziańska pomiędzy ulicami Kosmonautów a 
Wiosenną po stronie budynku przy ul. Zaolziańskiej 65. 
Utwardzenie terenu od frontu budynku Zaolziańska 65 
z którego korzystają rodzice dowożący dzieci do SP 7 
przy ul. Wiosennej l. 
Ogólnodostępny. 

60 000,00 
P 

Nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz komfortu 
i estetyki pasa drogowego. 

30 800,00 

65.  ZDiT 
G0155CD 

Wykonanie miejsc parkingowych poprzez ułożenie 
płyt ażurowych w kwadracie ulic: Broniewskiego, 
Kilińskiego, Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza. 
W kwadracie ulic: Broniewskiego, Kilińskiego, 
Dąbrowskiego, Śmigłego-Rydza. Dokładna lista 
poszczególnych lokalizacji z nazwami ulic i numerami 
budynków znajduje się w punkcie 6 – Opis 
szczegółowego zadania - lokalizacje nr 1, 2, 5, 7,13, 23. 
Wykonanie miejsc parkingowych poprzez: • rozbiórkę 
krawężników; • korytowanie i podbudowę; • ułożenie 
krawężników; • ułożenie płyt ażurowych w rozmiarze 
60x40x8 cm. Jedno miejsce parkingowe ma wymiar: 
2,5 metra szerokości i 5 metrów długości. Do ułożenia 
1m2 potrzebne są 4 płyty. 
Ogólnodostępny. 

1 103 750,00 

P 
Rekomendacja pozytywna dla realizacji miejsc 
postojowych w 7 lokalizacjach tj. nr 1, 2 (częściowo), 
5 (częściowo), 7, 12, 13, 23. Realizacja zadania w 21 
wskazanych lokalizacjach (z 28) nie jest możliwa z 
uwagi na to, iż są to tereny na których zadania BO nie 
mogą być finansowane (działki prywatne, Skarbu 
Państwa poza drogami publicznymi). Lokalizacje 9 i 
24 są w bezpośrednim oddziaływaniu skrzyżowania 
ulic Śmigłego-Rydza a Broniewskiego (drogi Krajowe 
klasy GP), pokrywają się z planowaną przebudową 
realizowaną przez ZIM. Zmiany uzgodniono z 
wnioskodawcą. 

440 000,00 
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66.  ZLM 
P0077ZL 

Plac zabaw dla dzieci i dorosłych przy budynku 
mieszczącym przychodnię i bibliotekę na Złotnie. 
Na terenie ogrodzonym przy budynku, w którym mieści 
się przychodnia, biblioteka i świetlica dla 
niepełnosprawnych. 
Zorganizowanie i wyposażenie miejsca zabaw, 
odpoczynku oraz miejsca ćwiczeń dla okolicznych 
mieszkańców oraz korzystających z przychodni, 
biblioteki i świetlicy dla niepełnosprawnych. Elementy 
do ćwiczeń i zabawy powinny być zamontowane na 
terenie trawnika od strony ul. Partyzantów i wtopione w 
istniejącą zieleń. Na wyposażenie powinny składać się: 
zestaw do zabaw dla dzieci ze zjeżdżalniami, 
drabinkami i przeplotniami, stolik betonowy do gry, 
dwie ławki betonowe, masażer podwójny wolnostojący, 
biegacz wolnostojący, orbitek wolnostojący, wahadło 
pojedyncze+ twister, odpowiednie nawierzchnie pod 
przyrządy i zestaw dla dzieci. 
Zadanie ogólnodostępne, przez cały rok w godzinach 
określonych w regulaminie placu zabaw. 

50 000,00 

P 
Utworzenie placu zabaw pozytywnie wpłynie na 
rozwój ruchowy dzieci, poprawi efektywność 
spędzania wolnego czasu przez dorosłych oraz 
pozwoli na integrację mieszkańców i rodzin w 
wymiarze wielopokoleniowym. Jest to inwestycja 
bardzo oczekiwana przez okoliczną społeczność. 

78 000,00 

67.  ZLM 
L0115 

Dumna Łódź - mural upamiętniający nadanie praw 
miejskich. 
Ściana szczytowa budynku mieszkalnego  przy ul. 
Limanowskiego 128 (dz. nr 186/1, obr. B-45) 
Stworzenia muralu upamiętniającego nadanie praw 
miejskich Łodzi przez króla Władysława Jagiełłę w 
1423 r. Koszty realizacji zadania uwzględniają 
opłacenie artystów, wykonawców oraz materiały 
budowlane.  
Ogólnodostępne. 

30 000,00 

P  
 Wielkoformatowy obraz ścienny upamiętniając 
ważną datę w dziejach Łodzi, będzie stanowił bardzo 
ciekawy, artystyczny element edukacji historycznej i 
w symboliczny sposób podniesie rangę naszego 
miasta.  W korzystny sposób również  wpłynie na 
postrzeganie i utożsamianie się mieszkańców z 
miejscem w którym żyją. Mural będzie dobrze 
widoczny z  pasa drogowego ulicy Limanowskiego.  
Ulicy, która  odsługuje duży ruch samochodowy oraz 
linie autobusowe i tramwajowe. Wykonanie zadania 

55 600,00   
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wpisuje się w akcję „Łódź miastem murali”. 

68.  ZLM 
L0136 

Mural z Arturem Rubinsteinem - naprawa! 
Skrzyżowanie ulic: Traugutta i Sienkiewicza. 
Jeden z najpiękniejszych łódzkich murali został 
zdewastowany! W dolnej części wielkoformatowego 
obrazu jest widoczne graffiti o niskich walorach 
estetycznych. Projekt zakłada usuniecie nielegalnego 
graffiti i przywrócenie dawnego blasku obrazowi 
namalowanemu przez brazylijskiego artystę -Eduadro 
Kobra. 
Ogólnodostępne. 

10 000,00 

P 
Zdanie przewiduje usunięcie graffiti i innych 
zanieczyszczeń ze znanego łodzianom, artystycznie 
wybitnego, obrazu ściennego, znanego na świecie 
brazylijskiego artysty Street artu Eduarda Kobry, 
przedstawiającego Artura Rubinsteina. Zabiegi 
powyższe poprawią wygląd estetyczny dzieła, 
będącego swoistym symbolem hołdu dla światowej 
sławy, pochodzącego z Łodzi, muzyka. 

12 000,00 

69.  ZZM 
B0001JM 

Prosta droga do placu zabaw – remont alejki 
asfaltowej na Cygance w parku Julianowskim. 
Alejka asfaltowa od stawu do placu zabaw w rejonie ul. 
Jaworowej na tzw. Cygance. 
Powierzchnia alejki do remontu - 900 m2 (długość ok. 
300 m, szerokość 3 m). Remont alejki i z rozebraniem 
starej nawierzchni, wymianą podbudowy1 i położeniem 
nowej warstwy asfaltu - ok. 180 tys. zł. Dokumentacja 
projektowa na remont - ok. 20 tys. zł. Park jest wpisany 
do rejestru zabytków, prace muszą być wykonywane 
pod nadzorem osób z uprawnieniami konserwatorskimi. 
Przewidywany koszt nadzoru to 3-5 tys. zł. 
Ogólnodostępne. 

205 000,00 

P 
Realizacja zadania pozwoli poprawić estetykę alejki, 
która dodatkowo ucierpiała w wyniku nawałnic w 
2017 r. przez upadające drzewa. Dobry stan 
nawierzchni umożliwi dojazd matkom z dziećmi w 
wózkach oraz osobom niepełnosprawnych do 
leśnej części parku i placu zabaw z plenerową 
siłownią. Remont alejki zwiększy 
bezpieczeństwo i atrakcyjność parku oraz ułatwi 
użytkownikom swobodne poruszanie się po nim. 

280 000,00 

70.  ZZM 
B0003JM 

Park Julianowski naszych marzeń – cudowny dla 
seniorów, rowerzystów i psów. 
Park Julianowski. 
Celem zadania jest zwiększenie radości z przebywania 
w parku. Wzdłuż ulicy Zgierskiej przewiduje się 
wykonanie szpaleru zieleni: nowych nasadzeń 
ciekawych, kolorowych krzewów i drzew dobranych 

295 000,00 

P 
Nowe nasadzenia w Parku im Adama Mickiewicza 
wzdłuż ul Zgierskiej stworzą barierę od hałasu z ulicy. 
Realizacja zadania uatrakcyjni spacerowiczom i 
rowerzystom pobyt w parku. Nasadzenia drzew 
wzdłuż alejki wjazdowej zrekompensują w pewnym 
stopniu straty w drzewostanie w urządzonej części 

295 000,00 
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przez architektów zieleni. Zielony szpaler umożliwi 
wykonanie ścieżki rowerowej odizolowanej od hałasu i 
zanieczyszczeń z ulicy Zgierskiej. Ścieżka zieleni 
zmniejszy zanieczyszczenia oraz wyciszy przestrzeń na 
istniejących alejkach wokół jeziorka, polepszy komfort 
spacerów i przejazdów rowerowych. Ogólnodostępne. 

parku. Po zniszczeniach spowodowanych silnym 
wiatrem każde nowo posadzone drzewo czy krzew 
daje szansę na odtworzenie utraconej roślinności. 

71.  ZZM 
B0016BC 

Ustawienie brakujących latarni w parku pomiędzy 
ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Zadanie polega na ustawieniu brakujących 7 lamp 
oświetlenia solarnego. Ogólnodostępne. 

35 000,00 

P 
Realizacja zgłoszonego zadania obejmującego 
dokończenie budowy oświetlenia na Zieleńcu miedzy 
Lutomierską, a Drewnowską przyczyni się do 
zwiększenia atrakcyjności tego obiektu i umożliwi 
korzystanie z niego w godzinach wieczornych. 

89 000,00 

72.  ZZM 
B0018BC 

Budowa placu zabaw w parku pomiędzy ul. 
Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, w 
miejscu aktualnego placu zabaw. 
Zadanie zakłada budowę nowego placu zabaw w 
miejscu aktualnie znajdującej się piaskownicy, 
doprowadzenie ścieżki do nowego placu zabaw 
(ok.15m), uzupełnienie szpaleru ławek (8 sztuk) oraz 
nowe nasadzenia (ok. 200). Ogólnodostępne. 

480 000,00 

P 
Realizacja zgłoszonego zadania obejmująca budowę 
placu zabaw na zieleńcu miedzy Lutomierską a 
Drewnowską przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności tego obiektu. 

480 000,00 

73.  ZZM 
B0019BC 

Monitoring w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 
Drewnowską. 
Park pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską. 
Zadanie zakłada montaż 12 kamer monitoringu 
miejskiego w parku pomiędzy ul. Lutomierską a ul. 
Drewnowską. Kamery powinny być ulokowane po dwie 
na maszcie i rozstawione wzdłuż istniejących alejek. 
Ogólnodostępne. 

312 000,00 

N 
Na terenie wskazanym do realizacji zadania - Parku 
pomiędzy ul. Lutomierską a ul. Drewnowską, 
będącym we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej 
znajdują się działki prywatne oraz Skarbu Państwa, na 
których zgodnie z zarządzeniem Nr 7646/VII/18 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2018 r., 
Zasady budżetu obywatelskiego w Mieście Łodzi § 
1.3 i 1.4, nie mogą być realizowane zadania 
finansowane z budżetu obywatelskiego. W związku z 

312 000,00 
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powyższym nie ma możliwości realizacji na tym 
terenie zadania wymagającego budowy infrastruktury 
liniowej koniecznej przy budowie monitoringu. 

74.  ZZM 
B0025BD 

Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku 
Szarych Szeregów koło Pomnika Martyrologii 
Dzieci. 
Park Szarych Szeregów przy schodach w okolicy 
Pomnika Martyrologii Dzieci. 
Budowa podjazdu dla wózków i rowerów w Parku 
Szarych Szeregów obok schodów na zachód od 
Pomnika Martyrologii Dzieci (długość podjazdu ok. 15 
m, szerokość 2m). 
Ogólnodostępne. 

6 000,00 

N 
Wniosek B0025BD złożony w ramach budżetu 
obywatelskiego 2018/2019 dotyczy Parku im. 
„Szarych .Szeregów" - działka nr 72/14 w obrębie B-
50. Właścicielem działki są osoby prywatne oraz 
Skarb Państwa. W związku z powyższym, Zarząd 
Zieleni Miejskiej w Łodzi nie może inwestować na 
terenie, którego nie jest właścicielem. Zgodnie z 
informacją Wydziału Dysponowania Mieniem UMŁ 
w stosunku do przedmiotowych nieruchomości 
prowadzone jest postępowanie w celu pozyskania 
nieruchomości w trybie spadkobrania. 

6 000,00 

75.  ZZM 
B0050BC 

Park Skarbowców - zieleniec na ul. Julianowskiej. 
Zieleniec na rogu Zgierskiej i Julianowskiej. 
Zagospodarowanie terenu skweru Skarbowców na rogu 
Łagiewnickiej i Julianowskiej. Postawienie Tężni 
Solankowych i nasadzenie drzew oraz budowa placu 
zabaw. 
Ogólnodostępne. 

300 000,00 

P 
Budowa tężni solankowej na terenie zieleńca u zbiegu 
ulic Zgierskiej i Julianowskiej podniesie atrakcyjność 
tego terenu. Mikroklimat, jaki stworzy wybudowana 
tężnia będzie mieć korzystny wpływ na zdrowie 
korzystających z niej mieszkańców osiedla. 
Wybudowanie placu zabaw zwiększy dodatkowo 
możliwości rekreacyjne i walory estetyczne tego 
terenu. 

403 000,00 

76.  ZZM 
B0052RA 

Park nad Sokołówką- kontynuacja projektu z 
ubiegłych lat Park Julianowski - rozbudowa XXI 
wieku. 
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy Zgierską, a 
Włókniarzy. 
Zadanie obejmuje dokumentację projektową! 
inwentaryzację zieleni w Parku nad Sokołówką oraz 

410 000,00 

P 
Park nad Sokołówką zyska bardzo wiele po realizacji 
tego zadania. Osią do dalszych zmian będzie projekt, 
czyli spójna koncepcja parku, której do tej pory 
brakowało w aranżowaniu tej przestrzeni. Nowe 
nasadzenia rekompensujące straty po nawałnicach i 
wzbogacenie małej architektury uzupełnią braki w 

659 000,00 
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nasadzenia drzew i krzewów z zabezpieczeniem przed 
psami i rekultywacją trawników. Trzecim elementem 
składowym są alejki oraz mała architektura (trampolina, 
altana, ławki na placyku widokowym ze schodkami, 
kurtyna wodna). 
Ogólnodostępne. 

urządzeniu tej przestrzeni. Zachowane zostaną także 
miejsca o naturalnym charakterze doliny rzecznej. 
Wzbogacenie terenu o nowe nawierzchnie przyczyni 
się do poprawy komfortu spacerowiczów i 
użytkowników parku nad Sokołówką. Zmieni się 
całościowe postrzeganie tej przestrzeni jako dobrze 
zintegrowanej funkcjonalnie i dobrze urządzonej. 

77.  ZZM 
B0053JM 

Park Julianowski - budowa alejki do Placu Pamięci 
z przebudową placu zabaw w Domu Dziecka nr 3. 
Plac Pamięci Narodowej, Sowińskiego 3, Zgierska 139 
a. 
Zadanie obejmuje prace budowlane polegające na 
przebudowie placu zabaw Domu Dziecka, remoncie i 
budowie ogrodzenia oraz budowie alejki glinkowo-
żwirowej w Parku im A. Mickiewicza na podstawie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Realizacja zadania skomunikuje ze sobą dwa tereny 
ogólnodostępne - park A. Mickiewicza i zieleniec przy 
zbiegu ul. Sowińskiego i Zgierskiej. Zmodernizowany 
plac zabaw będzie do dyspozycji podopiecznych Domu 
Dziecka nr 3, bez dostępu dla osób z zewnątrz z uwagi 
na konieczność prawidłowego sprawowania opieki i 
zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom placówki 
opiekuńczej. 

355 000,00 

P 
Realizacja zadania otworzy Park im Adama 
Mickiewicza od strony północno-wschodniej 
a nowa alejka usprawni komunikację użytkownikom 
parku. Realizacja zadania poprawi 
też estetykę ogrodzenia wokół Domu Dziecka nr 3 
oraz funkcjonalność i estetykę placu 
zabaw, z którego korzystają podopieczni placówki 
opiekuńczej. 

348 000,00 

78.  ZZM 
B0054LA 

Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty. 
Las Łagiewnicki. 
Projekt zakłada doposażenie terenu, głównie w 
obszarze miejsc wykorzystywanych do rekreacji i 
wypoczynku, w podstawowe urządzenia 
zagospodarowania rekreacyjnego (ławki drewniane z 
oparciem, kosze na śmieci). Usunięte zostaną stare, 

80 000,00 

P 
Las Łagiewnicki jest miejscem rekreacji i 
wypoczynku dla bardzo dużej ilości osób. W ramach 
zadania wymienione zostaną stare, zużyte urządzenia 
zagospodarowania rekreacyjnego (ławki, kosze na 
śmieci) na nowe oraz wzrosną nakłady na bieżące 
utrzymanie terenu (wykaszanie, sprzątanie). 

80 000,00 
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zużyte elementy zagospodarowania rekreacyjnego. 
Dofinansowane zostanie bieżące utrzymanie terenu 
(wykaszanie, sprzątanie). 
Ogólnodostępne. 

Realizacja zadania w powyższym zakresie spowoduje 
podniesienie standardu wypoczynku oraz zwiększy 
atrakcyjność tego znanego i popularnego wśród 
mieszkańców miasta Łodzi kompleksu lasów 
komunalnych. 

79.  ZZM 
B0062BD 

Zbudujmy sobie tężnię solankową na Starych 
Bałutach. 
Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami 
Wojska Polskiego - Głowackiego – Sucharskiego. 
Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej na terenie 
Skweru Gdańskiego wraz z infrastrukturą relaksacyjno-
wypoczynkową (ławki, meble miejskie). 
Ogólnodostępne. 

250 000,00 

P 
Budowa tężni solankowej na Skwerze Gdańskim 
podniesie atrakcyjność Skweru i wpłynie pozytywnie 
na zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających ze 
Skweru oraz mieszkańców okolicznych osiedli. 

400 000,00 

80.  ZZM 
B0063BD 

Wyremontujmy sobie park na Dołach przy Woja 
Polaka. 
Skwer Gdański - miejski park pomiędzy ulicami 
Wojska Polskiego - Głowackiego – Sucharskiego. 
Remont alejek z płyt chodnikowych poprzedzony 
opracowaniem dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej. 
Ogólnodostępne. 

265 000,00 

P 
Proponowany we wniosku remont nawierzchni z płyt 
betonowych na Skwerze Gdańskim wpłynie na 
poprawę estetyki obiektu, zwiększy komfort 
poruszania się po Skwerze oraz przyczyni się do 
poprawy atrakcyjności obiektu. 

750 000,00 

81.   ZZM 
B0064BD 

Zaleśmy Wojska Polskiego drzewami owocowymi. 
Działki należące do miasta wzdłuż ul. Wojska 
Polskiego od Franciszkańskiej do Strykowskiej. 
Dodatkowe nasadzenia różnego rodzaju drzew 
(jabłonie, wiśnie, grusze, czereśnie) na działkach 
należących do miasta wzdłuż ul. Wojska Polskiego od 
Franciszkańskiej do Strykowskiej. 
Ogólnodostępne. 

60 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich, na 
terenie wskazanym we wniosku planowana jest 
realizacja inwestycji pn. „Budowa i przebudowa linii 
tramwajowej w ulicy Wojska polskiego na odc. od ul. 
Franciszkańskiej do ul. Strykowskiej wraz z 
przebudową układu drogowego i niezbędnej 
infrastruktury oraz budową połączenia tramwajowego 
wzdłuż ul. Strykowskiej z przystankiem ŁKA.” 
Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018-

60 000,00 
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2021 w systemie Zaprojektuj i wybuduj. 

82.  ZZM 
B0065RA 

Kolorowy Julianów. 
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki pomiędzy ul. Zgierską, a 
al. Włókniarzy. 
Projekt zakłada zakup i posadzenie 21 nowych, 
kolorowych drzew po zachodniej stronie parku im. 
Adama Mickiewicza (Park Julianowski) - pomiędzy 
ulicami Zgierską a al. Włókniarzy. Główną ideą jaka 
przyświeca temu projektowi jest powiększenie terenu 
służącemu odpoczynkowi i zabawie przy jednoczesnym 
zadbaniu o estetykę (drzewa o kolorowych liściach) 
oraz zdrowie - drzewa to naturalne filtry powietrza. 
Ogólnodostępne. 

12 600,00 

P 
Posadzenie 21 drzew podniesie atrakcyjność terenu 
zieleni w dolinie rzeki Sokołówki pomiędzy ul 
Zgierską a Włókniarzy. Wpłynie korzystnie na jego 
wizerunek. Nowe, nasadzenia uzupełnią zaczęte już 
na tym terenie inwestycje związane z wypoczynkiem i 
rekreacją. 

12 600,00 

83.  ZZM 
B0112JM 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 
Skwer po północnej stronie Ronda Powstańców 1863 r. 
Posadzenie 19 drzew na istniejącym skwerze. 
Ogólnodostępne. 

11 000,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. 
Łagiewnickiej przy skrzyżowaniu  z ul. Warszawską 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy. 

28 000,00 

84.  ZZM 
B0113BD 

Drzewa na skwerze przy Rondzie Powstańców. 
Skwer po południowej stronie Ronda Powstańców 1863 
r. 
Posadzenie 17 drzew na istniejącym pustym skwerze. 
Ogólnodostępne. 

12 000,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Inflanckiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych  
ulicy oraz komfort mieszkańców przebywających w 
tym miejscu, oczekujących na autobus. 

25 000,00 

85.  ZZM 
B0114JM 

Więcej drzew niż słupów na Rondzie Powstańców. 
Pusty skwer na wschodniej części Ronda Powstańców 
1863 r. 
Posadzenie 7 drzew na pustym skwerze ronda. 
Ogólnodostępne. 

4 900,00 

N 
Teren przedstawiony we wniosku objęty jest 
gwarancją Wykonawcy w ramach inwestycji pn.” 
Rozbudowa ul. Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. 
Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej wraz z remontem 
ul. Zagajnikowej/Spornej na odcinku od ul. 
Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego i ul. 

10 000,00 
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Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu 
kolejowego”. W związku z tym, tut. Zarząd zwrócił 
się do Gwaranta  z prośbą o wyrażenie zgody na 
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie 
drogowym ul. Zagajnikowej. W odpowiedzi Gwarant 
wyraża zgodę na wykonanie ww. nasadzeń, jednak 
pod następującymi warunkami tj.: „1. przejęcia 
zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji 
udzielonej przez Skanska S.A. przez w/w wykonawcę 
za zgodą Zamawiającego, zobowiązując jednocześnie 
tegoż wykonawcę do złożenia zabezpieczenia w 
postaci kaucji gwarancyjnej w wysokości 2 000,00 zł, 
zaś zwrot zabezpieczonej kaucji nastąpi po okresie 
objętym gwarancją, na pisemną prośbę Wykonawcy 
na rachunek Wykonawcy wskazany w piśmie lub 2. 
Pod warunkiem zwolnienia z zobowiązań Skanska 
S.A. z tytułu rękojmi i gwarancji przez 
Zamawiającego”. W związku z powyższym tut. 
Zarząd nie może przejąć odpowiedzialności 
wynikającej z zapisów umowy, dotyczących rękojmi i 
gwarancji, podpisanej między Zarządem Inwestycji 
Miejskich a Skanska S.A. 

86.  ZZM 
B0118BD 

Wielofunkcyjny Plac Zabaw przy ASP etap II. 
Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (od ul. 
Pankiewicza do al. Palki). 
Plac zabaw posiadający elementy zarówno dla dzieci 
jak i młodzieży, a także dla starszych do rekreacji czy 
ćwiczeń związanych z street -workoutem. Kojonym 
etapem będzie budowa statku dla najmłodszych. 
Ogólnodostępne. 

200 000,00 

P 
Urządzenie zabawowe integracyjne typu „Statek", na 
wielofunkcyjnym placu zabaw dla dzieci, młodzieży i 
starszych przy ASP, w pobliżu zbiornika retencyjno-
widokowego „Wojska Polskiego", zapewni ruch i 
wypoczynek dzieciom okolicznych osiedli 
mieszkaniowych, również dzieciom 
niepełnosprawnym. W projekcie należy uwzględnić 
izolację (nasadzenia roślinne) od ul. Wojska Polskiego 

236 000,00 
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i Alei G. Palki. 

87.  ZZM 
B0139TW 

ODNOWA TEOFILOWA: PARK DLA DZIECI I 
SENIORÓW! - plac zabaw, stoliki, zadbana zieleń w 
Grabieńskim Lesie. 
Park Grabieński Las, Teofilów, rejon ul. 
Banachiewicza, Zadraż, Kotarbińskiego. 
Park Grabieński Las to jedyny bałucki park pozbawiony 
jakichkolwiek urządzeń dla dzieci. Chcemy stworzyć tu 
plac zabaw bez barier - dla dzieci w różnym wieku, 
także niepełnosprawnych. Pojawienie się huśtawek, 
zjeżdżalni, drabinek, a także nowych ławek i stolików 
do gier towarzyskich sprzyjać będzie aktywności całych 
rodzin. Także seniorzy, dla których siłownia 
zewnętrzna jest zbyt dużym wyzwaniem, znajdą tu 
miejsce dla siebie. 
Ogólnodostępne. 

595 000,00 
P 

Budowa placu zabaw podniesie standard obiektu i 
wpłynie na zwiększenie atrakcyjność parku. 

595 000,00 

88.  ZZM 
B0142TW 

Pływająca Fontanna w parku im. S. Żeromskiego - 
etap II. 
Staw w Parku im. S. Żeromskiego na Teofilowie. 
Zakup i montaż pływającej fontanny do stawu w parku 
im. S. Żeromskiego na Teofilowie (ul. Kaczeńcowa). 
Ogólnodostępne. 

20 000,00 

P 
Montaż pływającej fontanny podniesie standard 
istniejącego zbiornika wodnego i wpłynie na 
zwiększenie atrakcyjność parku. 

20 000,00 

89.  ZZM 
B0164BC 

Zielone drogi przy parku Hipoteczna -Uzupełnienie 
drzew w pasie drogowym. 
Ul.  Hipoteczna, Gdyńska, Pojezierska. 
Zielone drogi przy parku Hipoteczna -Uzupełnienie 
drzew w pasie drogowym. Gatunek odporny na sól i 
zanieczyszczenia dąb szypułkowy, głóg, oliwnik. 
Ogólnodostępne. 

6 000,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Hipotecznej 
osłonią mieszkańców od hałasu i zanieczyszczeń 
związanych z ruchem samochodów w ww. pasie 
drogowym oraz poprawią estetykę ulicy. 

14 000,00 
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90.  ZZM 
B0172BD 

Park Helenów - Toaleta Automatyczna. 
Działka nr 173/2 i 179/11 w obrębie B - 48. 
Budowa Automatycznej Toalety Miejskiej. 
Ogólnodostępne. 

380 000,00 

P 
Budowa nowoczesnej toalety przystosowanej dla osób   
niepełnosprawnych, kobiet, mężczyzn i matek z 
dziećmi wyposażonej w innowacyjne rozwiązania 
techniczne, spełniająca najwyższe standardy zarówno 
w zakresie komfortu użytkowania, higieny, czystości, 
bezpieczeństwa oraz ochrony przed wandalizmem w 
Parku Helenów jest uzasadniona. Umiejscowiona w 
takiej lokalizacji Parku (ostateczna lokalizacja na 
etapie projektu), aby była możliwość podłączenia 
przyłączy oraz, aby zabezpieczała możliwość 
skorzystania zarówno osób korzystających z parku jak 
i okolicznych ulic i węzła przesiadkowego. W Parku 
Helenów nie ma stałej toalety. Stary szalet suchy w 
pobliżu ul. Źródłowej został wyłączony z 
użytkowania. Na zlecenie  Zarządu Zieleni Miejskiej 
w Parku Helenów ustawiane są przenośne toalety, 
których komfort użytkowania jest niski. 

400 000,00 
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91.  ZZM 
B0173BD 

Tężnia w Parku Ocalałych. 
Park Ocalałych. 
Budowa tężni solankowej zadaszonej z ławkami oraz 
elementami małej architektury. 
Ogólnodostępne. 

600 000,00 

N 
Park Ocalałych założony zgodnie z koncepcją i 
projektem Pani Grażyny Ojrzyńskiej i Pani Moniki 
Reppel - Michnowskiej pełni funkcję memorialną i 
edukacyjną. Funkcja przyrodnicza i rekreacyjna jest 
podporządkowana głównej idei parku i stanowi jego 
element uzupełniający. Park odwiedzany jest przez 
mieszkańców miasta, gości oraz zwiedzany przez 
zorganizowane grupy młodzieży polskiej i 
zagranicznej w ramach realizowanego projektu 
„Dialog". Jest miejscem odbywających się co roku 
uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z 
likwidacją Litzmannstadt Getto oraz wkład Polaków 
w ratowanie Żydów w czasie II Wojny Światowej. 
Park Ocalałych stanowi ogniwo Zielonego Kręgu 
Tradycji i Kultury, łączy tereny zieleni wokół 
Akademii Sztuk Pięknych z Parkiem Helenów i 
Parkiem Staromiejskim. Biorąc pod uwagę wyjątkowy 
charakter Parku Ocalałych wśród wszystkich 
pozostałych terenów zieleni w Łodzi nie przewiduje 
się urządzenia tu tężni solankowej, jako elementu nie 
pasującego do założenia parku. ZZM pozytywnie 
zaopiniował możliwość urządzenia tężni na Skwerze 
Gdańskim. 

600 000,00 

92.  ZZM 
B0176TW 

Tężnie. 
Park im. Żeromskiego. 
Tężnia. 
Ogólnodostępne. 

250 000,00 

P 
Budowa tężni solankowej podniesie atrakcyjność 
Parku Żeromskiego i wpłynie pozytywnie na zdrowie 
oraz samopoczucie osób korzystających z tego 
obiektu. 

420 000,00 



56 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

93.  ZZM 
B0184JM 

Drzewa w zabytkowym Parku Julianowskim. 
Uzupełnienie drzewostanu przetrzebionego w 
zeszłorocznej wichurze. 
Park Julianowski (Adama Mickiewicza). 
Ubiegłoroczna wichura była dla Parku Julianowskiego 
bezlitosna - wyłamała setki drzew i drzewek, w tym 
pomniki przyrody. Posadźmy nowe drzewa i krzewy, 
żeby park był parkiem, nie łąką m.in. wzdłuż 
Zgierskiej, wokół stawów, przy placu zabaw. Zakres 
zadania rozszerzony o dokumentację projektową i 
inwentaryzację zieleni w parku im. A. Mickiewicza. 
Ogólnodostępne. 

262 000,00 

P 
Realizacja zadania ma na celu odbudowę 
zniszczonego przez letnie nawałnice drzewostanu 
Parku im A. Mickiewicza. Drzewa i krzewy zostaną 
posadzone według projektu zieleni zatwierdzonego 
przez Łódzkiego Konserwatora Zabytków, co pozwoli 
w części odbudować utracony drzewostan. 
Odbudowana zostanie w znacznej części liczba 
siedlisk i kryjówek dla zwierząt dziko żyjących w 
mieście. Posadzenie drzew w części leśnej parku 
wspomoże również naturalne zdolności regeneracyjne 
lasu, pozwoli na szybszą odbudowę strat po 
nawałnicach. 

360 000,00 

94.  ZZM 
B0186BD 

Uzupełnienie szpalerów drzew na Bałutach Dołach i 
nowe nasadzenia. 
Pasy drogowe na Bałutach Dołach. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na 
Starych Batutach wzdłuż ulic. Należy nasadzić duże 
(nie gatunki miniaturowe) drzewa w chodniku lub w 
pasie zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte 
elementy szpaleru w miejscach do tego 
przystosowanych. 
Ogólnodostępne. 

200 000,00 

P 
Wykonanie nasadzeń drzew w pasach drogowych 
ulic: Niemojewskiego, Miarki, Boya-Żeleńskiego, 
Górniczej, Marysińskiej, Tokarzewskiego, 
Głowackiego wpłynie pozytywnie na urozmaicenie 
krajobrazu oraz poprawi walory estetyczne ww. ulic. 

135 000,00 
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95.  ZZM 
B0188BD 

Łódź dla ludzi - Ogród Bałuty. 
Park Staromiejski  - kwadrat wyznaczony  ulicami  
Franciszkańska - Północna  (tył pętli tramwajowej). 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy 
Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! 
W ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca 
uprawy roślin w mieście, oraz roślin antysmogowych na 
balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą 
tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej grupy 
wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, domek,  kratka na 
bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki roślin 
zwykłych oraz antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, 
ziemia czarnoziem. 
Ogólnodostępne. 

96 500,00 

N 
W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 
(część III, projekt nr 4) zostanie wykonana 
kompleksowa rewitalizacja Parku Staromiejskiego, 
obejmująca między innymi: przebudowę alejek 
parkowych, fontanny, oświetlenia. Wykonano 
inwentaryzację i waloryzację zieleni ponieważ w 
parku w ramach rewitalizacji pojawią się dodatkowe 
obiekty: nowe place zabaw, siłownie, boisko do gry w 
bule, szachy ziemne, stoły do gry w tenisa, altany czy 
ziemny - zielony amfiteatr. Uwzględniając 
wymienione okoliczności budowa domku 
ogrodniczego lub jakiejkolwiek innej infrastruktury 
tuż przed całkowitą przebudową parku realizowaną 
przy udziale środków unijnych, byłaby niezgodna z 
zasadami gospodarności. 

96 500,00 
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96.  ZZM 
B0204BC 

Zazieleniamy Bałuty - żywopłoty i nowe drzewa na 
Lutomierskiej na Zielone Expo. 
Ulica Lutomierska między Modrą, a Graficzną - 
północny pas rozdzielający między jezdnią, a 
chodnikiem. 
Około 350 metrów żywopłotu w miejscu zaniedbanego 
trawnika po północnej stronie Lutomierskiej, oprócz 
tego zasadzenie 23 drzew w miarę równych odstępach 
na rzeczonym trawniku. Gatunki żywopłotu: bukszpan, 
forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około 1-1.3 m. 
Ogólnodostępne. 

25 000,00 

N 
Z uwagi na przyjęty miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego na odcinku  
od ul. Graficznej do ul. Piwnej planowany jest nowy 
korytarz ul. Wojska Polskiego, który znajdzie swoją 
kontynuację w kierunku zachodnim poprzez ob. ul. 
Bazarową i połączy się z ul. Lutomierską, poprzez 
nowe przebicie przebiegające częściowo przez obszar 
stanowiący obecnie wewnątrzkwartałowy trawnik 
przy ul. Lutomierskiej. Dodatkowo Miejska 
Pracownia Urbanistyczna informuje, że „biorąc pod 
uwagę przewidziany w Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
łodzi projektowany przebieg ul. Wojska Polskiego na 
odcinku pomiędzy ul. Bazarową/Rybną a ul. 
Wrocławską istnieje uzasadnione ryzyko utraty 
nowych nasadzeń w chwili realizacji drogi”. Ponadto 
w drugiej części terenu objętego wnioskiem, tj. od ul. 
Piwnej do ul. Modrej po środku pasa zieleni przebiega 
gazociąg oraz miejscami podziemna sieć 
energetyczna, które wykluczają wprowadzenie 
jakichkolwiek nasadzeń na tym terenie. 

26 000,00 

97.   ZZM 
B0205BD 

Zielona Zagajnikowa na Zielone Expo - nowe 
drzewa i piękne żywopłoty. 
Ulice Zagajnikowa i Sporna - odcinek od ulicy 
Inflanckiej do ulicy Brackiej - pas rozdzielający dwie 
jezdnie. 
Posadzenie 6 drzew w równych odstępach na szerokim 
pasie rozdzielającym na odcinku między Radlińskiej a 
Inflancką- drzewa liściaste, preferowane gatunki 
kwitnące lub zimozielone. - w pozostałych częściach 

31 600,00 

N 
Teren przedstawiony we wniosku objęty jest 
gwarancją Wykonawcy w ramach inwestycji pn.” 
Rozbudowa ul. Inflanckiej w Łodzi na odcinku od ul. 
Strykowskiej do ul. Łagiewnickiej wraz z remontem 
ul. Zagajnikowej/Spornej na odcinku  od ul. 
Inflanckiej do ul. Wojska Polskiego i ul. 
Warszawskiej od ul. Łagiewnickiej do wiaduktu 
kolejowego”. W związku z tym, tut. Zarząd zwrócił 

165 000,00 
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pasa rozdzielającego, a także pomiędzy zasadzonymi 
drzewami, zasadzenie krzewów docelowo 
formowanych jako żywopłot. Gatunki: bukszpan, 
forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około 1-1.3. 
Ogólnodostępne. 

się do Gwaranta  z prośbą o wyrażenie zgody na 
wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie 
drogowym ul. Zagajnikowej. W odpowiedzi Gwarant 
wyraża zgodę na wykonanie ww. nasadzeń, jednak 
pod następującymi warunkami tj.: „1. przejęcia 
zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji 
udzielonej przez Skanska S.A. przez w/w wykonawcę 
za zgodą Zamawiającego, zobowiązując jednocześnie 
tegoż wykonawcę do złożenia zabezpieczenia w 
postaci kaucji gwarancyjnej w wysokości 2 000,00 zł, 
zaś zwrot zabezpieczonej kaucji nastąpi po okresie 
objętym gwarancją, na pisemną prośbę Wykonawcy 
na rachunek Wykonawcy wskazany w piśmie lub 2. 
Pod warunkiem zwolnienia z zobowiązań Skanska 
S.A. z tytułu rękojmi i gwarancji przez 
Zamawiającego”. W związku z powyższym tut. 
Zarząd nie może przejąć odpowiedzialności 
wynikającej z zapisów umowy, dotyczących rękojmi i 
gwarancji, podpisanej między Zarządem Inwestycji 
Miejskich a Skanska S.A. 

98.  ZZM 
B0206JM 

Piękniejsza Łagiewnicka - zielony żywopłot dla 
Julianowa i Marysina na Zielone Expo. 
Ulica Łagiewnicka między Warszawską, a Sikorskiego. 
Zasadzenie żywopłotu na pasie rozdzielającym ulicy 
Łagiewnickiej oraz trawnikach między jezdnią a 
chodnikiem (gdzie takowy istnieje). Gatunki: bukszpan, 
forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około l-1.3m. Żywopłot powinien być 
zasadzony jedynie odcinkach o szerokości powyżej l .5 
metra. 
Ogólnodostępne. 

63 000,00 

P 
Nasadzenia krzewów w pasie drogowym ul. 
Łagiewnickiej na odcinku od ul. Warszawskiej do al. 
Sikorskiego wpłyną na poprawę walorów 
estetycznych i użytkowych ulicy. 

375 000,00 
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99.  ZZM 
B0207BC 

Piękniejsza Zgierska z żywopłotami na Zielone 
Expo. 
Ulica Zgierska na odcinku między ulicami 
Biegańskiego/Kniaziewicza do przystanku 
tramwajowego Targowisko Dolna; Zachodnia między 
Zgierską, a Limanowskiego - pas zieleni rozdzielający 
jezdnię samochodową i torowisko tramwajowe oraz 
przyległe trawniki. 
Posadzenie 16 drzew w równych odstępach na szerokim 
pasie rozdzielającym chodnik i jezdnię na odcinku 
Pojezierska-Adwokacka - drzewa liściaste, preferowane 
gatunki kwitnące lub zimozielone. W pozostałych 
częściach pasa rozdzielającego, a także pomiędzy 
zasadzonymi drzewami, zasadzenie krzewów docelowo 
formowanych jako żywopłot. Gatunki: bukszpan, 
forsycja lub krzewuszka. Żywopłot formowany do 
wysokości około 70-80 centymetrów. 
Ogólnodostępne. 

94 600,00 

P 
Nasadzenia krzewów w pasie drogowym ul. 
Zgierskiej pozytywnie wpłyną na walory estetyczne i 
użytkowe przedmiotowej ulicy. 

374 000,00 

100.  ZZM 
B0209JM 

Uzupełnienie drzew przy ul. Warszawskiej. 
Północna strona ul. Warszawskiej na odcinku 
Skrzydlata-Wycieczkowa. 
Dosadzenie 35 brakujących drzew przy ulicy 
Warszawskiej. Proponowane drzewa - lipy. 
Ogólnodostępne. 

21 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich, na 
terenie wskazanym, przez Wnioskodawcę planowana 
jest realizacja inwestycji pn. „Budowa drogi 
rowerowej wzdłuż ul. Warszawskiej od Ronda 
Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej”. 

21 000,00 
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101.  ZZM 
B0216JM 

Bawię się i uczę! 
Park im. Mickiewicza. 
Celem zadania jest stworzenie sensorycznego placu 
zabaw na terenie parku im. Mickiewicza. Plac zabaw 
zostanie zaprojektowany w sposób sprzyjający 
rozwojowi zmysłów np. różnorodna faktura, draganie 
elementów, wyraziste kolory. Ponadto będzie on 
dostosowany do specjalnych potrzeb dzieci 
niewidomych i niedowidzących - barierki 
(zapewniające bezpieczeństwo oraz naprowadzające). 
Ogólnodostępne. 

450 600,00 

P 
Stworzenie pierwszego w Łodzi placu zabaw dla 
dzieci niedowidzących i niewidomych niewątpliwie 
powiększy ofertę rekreacyjną dla młodych osób z 
niepełnosprawnością wzrokową. Plac zabaw 
zlokalizowany w rekreacyjno - sportowej części parku 
w bliskiej odległości od parkingu przy ul Zgierskiej 
pozwoli niewidomym dzieciom z całej Łodzi i okolic 
bawić się bezpiecznie w otoczeniu pięknego parku. 
Trzeci plac zabaw na terenie Parku Adama 
Mickiewicza zapewni więcej możliwości także dobrze 
widzącym dzieciom. 

450 600,00 

102.  ZZM 
B0217JM 

Drzewa przy ul. Kryształowej. 
ul. Kryształowa. 
Posadzenie 94 drzew przy ul. Kryształowej. 
Proponowane drzewa-klony (np. Klon czerwony). 
Ogólnodostępne. 

55 000,00 

P 
Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym ul. 
Kryształowej wpłynie na urozmaicenie krajobrazu 
oraz poprawi walory estetyczne ulicy. 

125 000,00 

103.  ZZM 
B0218JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć 
północna alei. 
Odcinek ul. Centralnej między Kasztelańską, a Rysią. 
Dosadzenie 16 brakujących drzew w alei. Proponowane 
drzewa - klony (formy naturalne, nie szczepione na 
pniu). 
Ogólnodostępne. 

9 600,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Centralnej 
uzupełnią szpaler już istniejących drzew, a tym 
samym urozmaicą krajobraz i poprawią estetykę ulicy. 

22 000,00 

104.  ZZM 
B0219JM 

Uzupełnienie alei drzew przy ul. Centralnej - cześć 
południowa alei. 
Odcinek ul. Centralnej miedzy Warszawską a Eterową. 
Dosadzenie 9 brakujących drzew w alei. Proponowane 
drzewa - klony (formy naturalne, nie szczepione na 
pniu). 
Ogólnodostępne. 

5 400,00 

P 
Uzupełnienie szpaleru drzew na ul. Centralnej 
pozytywnie wpłynie na odbiór ulicy przez 
mieszkańców, poprawi jej estetykę oraz wzbogaci 
okoliczny krajobraz. 

12 000,00 
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105.  ZZM 
B0220BD 

Kwitnące drzewa na skwerze przy Wojska Polskiego 
/ Palki. 
Skwer po północno-zachodniej stronie skrzyżowania ul. 
Wojska Polskiego i Palki. 
Posadzenie grupy 11 drzew na istniejącym skwerze 
między chodnikami. Proponowane ozdobne drzewa 
kwitnące - śliwa wiśniowa Pisardii. 
Ogólnodostępne. 

6 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich 
informujemy, że na terenie wskazanym we wniosku 
planowana jest realizacja inwestycji pn. „Budowa i 
przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska 
Polskiego na odc. od ul. Franciszkańskiej do ul. 
Strykowskiej wraz z przebudową układu drogowego i 
niezbędnej infrastruktury oraz budową połączenia 
tramwajowego wzdłuż ul. Strykowskiej z 
przystankiem ŁKA”. Przedsięwzięcie realizowane 
będzie w latach 2018-2021 w systemie zaprojektuj i 
wybuduj. 

6 000,00 

106.  ZZM 
B0222BC 

Budowa tężni solankowej w Parku im. Andrzeja 
Struga. 
Park Andrzeja Struga ul. Sędziowska. 
Budowa tężni wzbogaci ofertę wypoczynku. (reszta 
tekstu nieczytelna) 
Ogólnodostępne. 

350 000,00 

P 
Park im Andrzeja Struga jest terenem zielonym 
założonym jeszcze przez Ludwika Anstadta w 1900 r. 
Jego położenie w samym środku osiedla sprawia, że 
odwiedza go spore grono okolicznych mieszkańców. 
Na dzień dzisiejszy park oferuje im zieleń, kilka 
urządzeń siłowniczych i skromny plac zabaw. 
Budowa tężni solankowej na terenie Parku im. 
Andrzeja Struga podniesie atrakcyjność tego terenu 
dla aktywnych łodzian. Mikroklimat, jaki stworzy 
wybudowana tężnia będzie mieć korzystny wpływ na 
zdrowie korzystających z niej mieszkańców 
przyległego do parku osiedla. Wybudowanie tężni 
zwiększy dodatkowo możliwości rekreacyjne i 
walory estetyczne tego terenu, na którym w 2019 r. 
zostanie przebudowana fontanna, rozbudowany plac 
zabaw i siłownia. Tężnia będzie atrakcją dla 
wszystkich grup wiekowych. 

350 000,00 
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107.  ZZM 
B0253RA 

Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-
Czereśniowa. 
ul. Zgierska (przy ul. Czereśniowej).  
Budowa siłowni przy zbiegu ulic Zgierska-
Czereśniowa, obejmująca urządzenia do ćwiczeń oraz 
przygotowanie nawierzchni -wyłożenie piasku. 
Dodatkowym wyposażeniem byłyby również 2 ławki i l 
kosz na śmieci oraz stojak na rowery. 
Ogólnodostępne. 

105 000,00 

P 
Budowa siłowni wpłynie pozytywnie na możliwości 
rozwoju fizycznego mieszkańców Radogoszcza i 
innych osiedli oraz integrację społeczności lokalnej. 
Bliskość ścieżki rowerowej przy ul Zgierskiej sprawi, 
że z siłowni może skorzystać więcej użytkowników. 
Lokalizacja siłowni na skwerze u zbiegu ulic 
Zgierskiej i Sowińskiego wpłynie na 
zagospodarowanie tego miejsca pod kątem 
rekreacyjno-wypoczynkowym. Z punktu widzenia 
mieszkańców części zachodniej Radogoszcza obiekt 
ten będzie bliżej usytuowany niż siłownia w parku im 
Adama Mickiewicza. 

105 000,00 

108.  ZZM 
B0264BD 

Tężnia solankowa w Parku im. Szarych Szeregów. 
Park im. Szarych Szeregów - północna część. 
Tężnia w parku będzie służyć mieszkańcom jako 
miejsce wypoczynku i relaksu. W ramach zadania 
powstanie tężnia oraz mała architektura - ławki, stoliki. 
Ogólnodostępne. 

250 000,00 

P 
Budowa tężni solankowej w Parku im. „Szarych 
Szeregów" podniesie atrakcyjność Parku i wpłynie 
pozytywnie na zdrowie oraz samopoczucie osób 
korzystających z Parku oraz mieszkańców 
okolicznych osiedli. 

400 000,00 

109.  ZZM 
S0041WS 

Brzozowy lasek i łąka na Rondzie Solidarności. 
Skwer przed biurowcem Infosys. 
Posadzenie 25 brzóz oraz utworzenie łąki kwietnej na 
istniejącym skwerze przed budynkiem biurowca 
Infosys, z zachowaniem dojścia do budynku i przejścia 
przez jezdnię. 
Dostępne dla wszystkich. 

123 000,00 

 P 
 Po przeprowadzeniu analizy projektu planowanej 
inwestycji ZIM polegającej na budowie drogi 
rowerowej dookoła ronda Solidarności wraz z 
połączeniem do ul. Jaracza stwierdzono, że ww. 
inwestycja nie koliduje z realizacją zadania w części 
dotyczącej wykonania nasadzeń zieleni. 
Wnioskodawczyni wyraziła zgodę na ograniczenie 
zakresu zadania do wykonania łąki kwietnej oraz 
nasadzeń drzew i traw. Wykonanie nasadzeń zieleni 
przy rondzie Solidarności pozytywnie wpłynie na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ww. 

179 000,00  
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ulicy. 

110.  ZZM 
S0044KA 

Zielona ławka - mech przeciw smogowi. 
instalację należałoby zlokalizować w jednym z miejsc o 
silnym zanieczyszczeniu, które są też często 
odwiedzane przez mieszkańców oraz osoby 
zwiedzające miasto - a więc w centralnej części Łodzi. 
Do najważniejszych terenów zaliczyć należy ul. 
Piotrkowską, ul. Kilińskiego, trasę W-Z, ul. Gdańską. 
Projekt polega na stworzeniu i utrzymaniu pilotażowej 
zielonej ławki - miejsca odpoczynku, ale również 
żywego systemu filtracji powietrza. Powinna się ona 
znaleźć w centrum Łodzi, jako "zielona" reklama 
zdrowego stylu życia. Za drewnianą ławką znajdować 
się będzie rama dla rosnącego mchu typu 
antysmogowego oraz lampy LEDowe, wraz z 
zasilającymi je panelami słonecznymi. 
Ławka musi być dostępna całodobowo, dla szerokiego 
grona odbiorców - dzieci, osób starszych, uczniów, 
studentów, turystów oraz pozostałych grup, które będą 
podróżowały przez lub działały na obszarze centrum 
Łodzi. Wzmacnianie świadomości społecznej w 
zakresie ochrony środowiska może dokonywać się m.in. 
dzięki takim prototypowym rozwiązaniom. 

111 000,00 

N  
Realizacja projektu jest zbyt kosztowna w stosunku do 
celu jaki ma osiągnąć. W ramach  środków 
finansowych, jakich zaangażowania wymaga projekt, 
można zakupić i ustawić 40 ławek, a przy każdej z 
nich posadzić drzewo, lub posadzić 100 drzew lub 
posadzić 1 000 pnączy, które mogą utworzyć ścianę o 
powierzchni ogółem 24 000 m2. 

 111 000,00 
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111.  ZZM 
S0056KA 

Alejka na Pasażu Rubinsteina. 
południowo-zachodnia część pasażu, działka nr S6-
89/17. 
Wykonanie dodatkowej alejki z płytek betonowych 20 
x 20 x 6 cm na podsypce cementowej, w miejscu 
wydeptanej alejki wzdłuż północnej elewacji posesji 
przy ul. T. Kościuszki 22. 
Pasaż Rubinsteina jest ogólnodostępny przez cały rok. 

27 000,00 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
projekt zadania polegający na wykonaniu dodatkowej 
nowej alejki wzdłuż południowej granicy pasażu. 
Zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków 
w Łodzi, ewentualna zmiana układu alejek i 
wprowadzenie nowych alejek w Pasażu Rubinsteina 
powinna być zaprojektowana w oparciu o opinię i 
przemyślaną koncepcję zagospodarowania terenu, 
uwzględniającą cechy historycznego otoczenia oraz 
wymagania i potrzeby użytkowników. Na dzień 
dzisiejszy nie została opracowana taka koncepcja. 
Zarząd Zieleni Miejskiej stoi na stanowisku, że 
obecny układ alejek spełnia swoją funkcję, dlatego też 
nie zlecił nowej koncepcji zagospodarowania pasażu. 
Biorąc pod uwagę przedmiotowy wniosek do budżetu 
obywatelskiego w kolejnych latach, Zarząd ZM 
rozważy możliwość ewentualnych zmian w układzie 
alejek w tym obiekcie. 

27 000,00 

112.  ZZM 
S0067KA 

Niebieska inwazja cebulic syberyjskich w pasażu 
Abramowskiego – nasadzenia krzewów oraz bylin 
kwiatowych. 
Pasaż Abramowskiego - pomiędzy ul. 
Sienkiewicza/Tylną/Kilińskiego oraz Abramowskiego. 
Nasadzenia wysokich krzewów kwitnących typu - bez 
lilak, jaśminowiec, wajgela oraz wieloletnich kwiatów 
bylinowych oraz cebulowych cieniolubnych wzdłuż 
południowej granicy pasażu Abramowskiego. Wysokie 
krzewy są naturalnym schronieniem dla drobnych 
ptaków śpiewających, a cieniolubne rośliny bylinowe 
oraz cebulowe trwale ozdobią szatę roślinną parku. 

100 000,00 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
zadanie związane z dosadzeniem materiału roślinnego 
na terenie Pasażu Abramowskiego. Realizacja tego 
przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność pasażu. 

100 000,00 
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Szczególnie ciekawe wydaje się nasadzenie cebulic 
syberyjskich, które polubiły już łódzki park Klepacza.  
Pasaż Abramowskiego jest ogólnodostępny przez cały 
rok. 

113.  ZZM 
S0068KA 

Kwitnące łąki w Śródmieściu – rekultywacja pasów 
zieleni wzdłuż ulicy Sienkiewicza od Piłsudskiego do 
Tymienieckiego. 
wzdłuż ul. Sienkiewicza od Piłsudskiego do 
Tymienieckiego. 
Odtworzenie pasów zieleni wzdłuż ul. Sienkiewicza na 
odcinku od Piłsudskiego do Tymienieckiego. 
Szczególnie trawników u zbiegu ulic 
Sienkiewicza/Wigury, zieleńca wzdłuż Zespołu Szkół 
GASTRONOMIK oraz pasów odgradzających jezdnię 
od chodnika do skrzyżowania z Tylną. Ponadto prosimy 
o uporządkowanie trójkątnego zieleńca u zbiegu 
Sienkiewicza i Tylnej. Proponujemy utworzenie łąk 
kwiatowych, które nie będą wymagały koszenia oraz 
nasadzeń niskich krzewów okrywowych odpornych na 
sól drogową. Wnioskujemy o zabezpieczenie pasów 
zieleni przed rozjeżdżaniem i dzikim parkowaniem przy 
pomocy kamieni od strony jezdni. 
Nie dotyczy. 

110 000,00 

P 
Nasadzenia krzewów oraz utworzenie łąki kwietnej 
wzdłuż ulicy Sienkiewicza pozytywnie wpłynie na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ulicy. 

134 000,00 
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114.  ZZM 
S0070WS 

Łódź dla ludzi - Ogród Śródmieście. 
Park im. Staszica. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy 
Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! 
W ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca 
uprawy roślin w mieście oraz roślin antysmogowych na 
balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą 
tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej grupy 
wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, domek, kratka na 
bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki roślin 
zwykłych oraz antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, 
ziemia czarnoziem. 
Korzystanie z obiektu, byłoby ograniczone do wąskiej 
grupki osób, którym zostałyby "przydzielone" 
minidziałeczki. 

96 500,00 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
powstanie tzw. Ogródka społecznego na terenie Parku 
im. St. Staszica. Park jest obiektem wpisanym do 
rejestru zabytków objętym ochroną konserwatorską. 
Na terenie zabrania się lokalizacji nowej zabudowy 
oraz stawiania ogrodzeń wewnątrz parku. Ponadto   
nowe naniesienie w postaci ogródka zaburzyłoby 
układ przestrzenny i kompozycyjny parku. Tak więc 
lokalizacja „ogródka społecznego" w parku o takim 
charakterze nie jest możliwa. Ogródki społeczne 
powinny być lokalizowane na terenach 
nieurządzonych lub rekultywowanych, natomiast nie 
mogą niszczyć terenów już urządzonych. 

96 500,00 

115.  ZZM 
S0072WS 

Tężnia solankowa i zdrój wody pitnej Łódź 
Fabryczna - zdrowe płuca centrum miasta. 
teren pomiędzy ul. Składową 20/24 a Al. Rodziny 
Poznańskich.  
Na terenie w samym centrum miasta, zaraz obok 
nowego dworca Łódź Fabryczna - naszej pięknej nowej 
wizytówki miasta zbudujemy tężnię solankową na wzór 
tężni w Ciechocinku tylko o mniejszych wymiarach. 
Proponowana długość to około 10 metrów, wysokość 
około 3,6 m, a szerokość około 1,5 m. Poprawi to 
zdecydowanie jakość powietrza dla mieszkańców w 
centrum miasta, ale też dla turystów może stanowić 
ciekawą dodatkową atrakcję przyciągającą do 
zwiedzania Łodzi. Wokół tężni powstanie mini zdrój z 
wodą pitną, ławki oraz zieleń.  
- 

350 000,00 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
projekt zadania polegający na wykonaniu tężni na 
działce oznaczonej numerem 258/12 w obrębie S-2, 
stanowiącej fragment Parku im. St. Moniuszki z 
uwagi na nowe zagospodarowanie obiektu (także 
przedmiotowej działki) w związku z realizacją 
inwestycji pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum 
Łodzi - Rewitalizacja Parku im. St. Moniuszki wraz z 
budową niezbędnej  infrastruktury technicznej w 
systemie zaprojektuj i wybuduj". 

350 000,00 
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116.  ZZM 
S0075WS 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 
okolice Dworca Łódź Fabryczna. 
Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat 
kwiatowych w miejscach, gdzie aktualnie znajdują się 
zdewastowane i nieestetyczne trawniki. Krzewy 
powinny być odporne na miejskie warunki 
atmosferyczne i zanieczyszczenia. W ramach realizacji 
projektu zostanie nasadzonych około 360 m2 
estetycznych i zielonych rabat kwiatowych.  
Pełna dostępność. 

41 000,00 

 N 
Proponowana lokalizacja we wniosku znajduje się na 
działkach, które nie są własnością gminy i realizacja 
zadania w tym miejscu nie może być wykonana. 
Jednocześnie informujemy, że inwestycja przebudowy 
Dworca Łódź Fabryczna obejmowała przebudowę ulic 
wraz z wykonaniem nasadzeń drzew. Wprowadzenie 
dodatkowych nasadzeń zieleni jest niemożliwe z 
uwagi na brak technicznych możliwości ich 
wykonania – brak miejsca oraz obowiązująca 
gwarancja Wykonawcy na ul. Kilińskiego oraz ul. 
Tramwajowej. Dodatkowo ul. Tuwima ulegnie 
przebudowie wraz z wprowadzeniem zieleni wysokiej 
w pasie drogowym. Ponadto proponowany teren 
objęty wnioskiem znajduje się na obszarze Projektu 3 
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi o jest objęty 
zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie 
terenu wraz z przebudową oraz rozbudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej” i planowane jest 
posadzenie ok. 130 drzew na terenie Parku Moniuszki. 

 41 000,00 

117.  ZZM 
S0078WS 

Sterlinga i Pomorska z nowymi drzewami i 
żywopłotami. 
ul. Sterlinga 13. 
Zasadzenie łącznie 22 drzew (drzewa liściaste, 
preferowane gatunki kwitnące lub zimnozielone) i 
posadzenie około 300 metrów żywopłotu (gatunki: 
bukszpan, forsycja lub krzewuszka). Żywopłot 
formowany do wysokości około 1-1,3 m). Rekultywacja 
trawnika przed Sterlinga 19 i posadzenie tam 
ogrodzonej, kwietnej rabatki. 
Nie dotyczy. 

25 500,00 

P 
Nasadzenia zieleni w postaci drzew i krzewów oraz 
wykonanie rabaty w pasach drogowych ulicy 
Sterlinga oraz Pomorskiej pozytywnie wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ww. 
ulic. 

141 960,00 
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118.  ZZM 
S0081KA 

Przywróćmy ducha Spacerowej - nowy żywopłot na 
Kościuszki. 
al. Kościuszki na odcinku między Zieloną a Struga, ul. 
Struga między Kościuszki a Wólczańską. 
 Zasadzenie około 1000 metrów żywopłotu na trawniku 
między torami tramwajowymi a jezdnią na al. 
Kościuszki oraz w pasie rozdzielającym na Struga. 
Gatunki: bukszpan, forsycja lub krzewuszka. Żywopłot 
formowany do wysokości około 70-80 cm. 
Zasadzona zieleń podniesie walory estetyczne osiedla 
oraz będzie dostępna dla wszystkich użytkowników 
drogi - pieszych, rowerzystów, użytkowników 
komunikacji miejskiej oraz samochodów. 

35 000,00 

 P 
Wprowadzenie nasadzeń zieleni w postaci krzewów 
wzdłuż al. Kościuszki pomiędzy torowiskiem 
tramwajowym a ulicą (pomiędzy ul. Struga a Zieloną) 
pozytywnie wpłynie na poprawę walorów 
estetycznych i użytkowych ww. ulicy. 
  

105 000,00  

119.  ZZM 
S0082WS 

Więcej zieleni na Piramowicza. 
ul. Grzegorza Piramowicza. 
 Nasadzenie na woonerfie Piramowicza czterech drzew 
w czterech zieleńcach, w których brakuje teraz 
wysokiej roślinności (w zieleńcach od strony ul. Jaracza 
znajdują  się  jedynie krzewy). Obecna roślinność jest 
zaniedbana i zbyt niska. Małe drzewa, przepuszczające  
wystarczającą ilość światła do pobliskich mieszkań, 
przyczynią  się do znacznej poprawy estetyki jednej z 
najładniejszych łódzkich ulic i umożliwią lepsze 
ukrycie parkujących tam samochodów. 
Dostępność nieodpłatna dla wszystkich o dowolnej 
porze. 

3 120,00 

 N 
Wnioskowany teren podlega gwarancji Wykonawcy. 
Aby wykonać nasadzenia drzew konieczne jest 
częściowe usunięcie krzewów rosnących na 
wnioskowanym terenie. Ponadto systemy korzeniowe 
nowych nasadzeń drzew mogą mieć destrukcyjny 
wpływ na kamienne obramowanie donic. Dodatkowo 
nowe nasadzenia drzew kolidowałyby z istniejąca 
infrastrukturą podziemną tj. gazociąg, wodociąg, 
przewody telekomunikacyjne. 
  

 3 120,00 

120.  ZZM 
S0093KA 

Strefa Workout - Pasaż Abramowskiego. 
Pasaż Abramowskiego (pomiędzy ul. Kilińskiego, a ul. 
Sienkiewicza). 
Zadanie polega na budowie średniej wielkości instalacji 
sportowej przeznaczonej dla osób w różnym wieku. 

100 000,00 

P 
Zarząd Zielem Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
zadanie związane z montażem urządzeń sportowych 
na terenie Pasażu Abramowskiego. Realizacja tego 
przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność pasażu. 

130 000,00 



70 
 

Lp. Realizator 
ID 

Tytuł zadania 
Lokalizacja 

Krótki opis zadania 
Dostępność 

Koszty przed 
weryfikacją 

Rekomendacja realizatora (P/N) 
Treść rekomendacji 

Kwota po 
weryfikacji 

Workout Park umożliwia ćwiczenie wytrzymałości i 
siły przy użyciu własnego ciężaru ciała. W jego skład 
wchodzą m.in : poręcze, drążki, obręcze, liny, rury lub 
ławki treningowe. Nawierzchnia poliuretanowa lub 
naturalna. Przykłady zeszłorocznych projektów (BO 
2017/2018) : L0107 oraz L0109. 
Pasaż Abramowskiego jest ogólnodostępny przez cały 
rok. 

121.  ZZM 
S0095WS 

Zielone trawniki wzdłuż ul. Narutowicza. 
pasy zieleni pomiędzy chodnikami i jezdnią po obu 
stronach ul. Narutowicza, na odcinku pomiędzy 
skrzyżowaniem z ul. Kopcińskiego i ul. Matejki. 
Zadanie polega na rewaloryzacji zaniedbanych, 
porozjeżdżanych trawników wzdłuż ul. Narutowicza na 
wschód od skrzyżowania z ul. Kopcińskiego. Zadanie 
obejmuje posadzenie krzewów i drzew, zabezpieczenie 
trawników przed samochodami, ustawienie koszy na 
śmieci, ustawienie stojaków rowerowych oraz 
utrzymanie zieleni przez cały rok. 
Nie dotyczy. 

4 424,00 

P 
Nasadzenia zieleni  w postaci  drzew  i  krzewów  w 
pasie  drogowym Narutowicza (pomiędzy ulicą 
Kopcińskiego a ulicą Matejki) pozytywnie wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ww. 
ulicy. 

36 680,00 

122.  ZZM 
P0039ZL 

Park na Górce Retkińskiej. 
Teren zielony przy skrzyżowaniu Juszczakiewicza, 
Kusocińskiego - kwartał Juszczakiewicza, 
Kusocińskiego, Konstantynowska, Ogród Botaniczny. 
Utworzenie alejki wzdłuż południowej strony górki, od 
istniejącej ścieżki przy ogródkach rekreacyjnych do 
parkingu przy Juszczakiewicza. Alejka przepuszczalna 
glinowo-żwirowa 750 m² długość 450 m. Altanka z bali 
i grill parkowy w obecnym miejscu grillowym, ławki z 
bali wzór zastosowany na Lublinku, kosze. Miejscowy 
plan zagospodarowania dla Górki Retkińskiej, 

130 000,00 

P 
Budowa alejki utwardzonej i prowadzenie małej 
architektury uatrakcyjni łódzkie Błonia dla 
użytkowników tego zieleńca. 

313 500,00 
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poprzedzony zbieraniem pomysłów za pomocą portalu 
Vox Populi. Obszar powinien pozostać terenem 
zielonym. 
Zadanie będzie ogólnie dostępne. 

123.  ZZM 
P0047LP 

Rewitalizacja Uroczyska Lublinek. 
Obszar lasu komunalnego i tzw. Parku leśnego 
Lublinek. 
Projekt stanowi kontynuację realizacji z poprzednich 
lat. Zakłada utrzymanie porządku i poprawę 
bezpieczeństwa na terenie Uroczyska Lublinek. 
Uroczysko Lublinek stanowi publicznie dostępny teren. 
Zadanie będzie dostępne dla wszystkich, bez 
ograniczeń i opłat. 

100 000,00 

P 
Zapewnienie monitorowania terenu przez 
umundurowanych funkcjonariuszy Straży Miejskiej w 
formie stałych patroli konnych w najbardziej 
narażonych na dewastację i zaśmiecanie miejscach, 
przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa na 
terenie uroczyska Lublinek. W ramach zadania 
zrealizowane zostanie również oczyszczenie 
śródleśnych stawów metodą biologiczną 
(kontynuacja) oraz bieżące utrzymanie terenu 
(wykaszanie, sprzątanie). Realizacja zadania w 
powyższym, uzgodnionym z wnioskodawcą zakresie, 
spowoduje wzrost bezpieczeństwa i standardu 
wypoczynku oraz zwiększy atrakcyjność tego znanego 
i popularnego wśród mieszkańców miasta Łodzi 
(głównie Retkini) kompleksu lasów komunalnych. 

135 000,00 

124.  ZZM 
P0060ZM 

Plac zabaw przy muszli koncertowej w parku na 
Zdrowiu. 
Al. Retkińska, teren przy muszli koncertowej. 
Teren przy muszli koncertowej w Parku na Zdrowiu. 
Utworzenie atrakcyjnego placu zabaw, który zaspokoi 
potrzebę ruchu i rozwoju dzieci. Budowa zestawu 
rekreacyjnego na bezpiecznym piaszczystym podłożu, 
złożonego ze zjeżdżalni, domku drewnianego, mostku, 
drabinki do wspinania, karuzeli, sprężynowca, 
huśtawek, bocianiego gniazda do bujania, pająka do 
wspinania. Montaż 2 ławek dla opiekunów. Obszar 

28 851,00 

N 
Powstanie placu zabaw dla dzieci w otoczeniu muszli 
koncertowej w Parku na Zdrowiu, zgodnie z opinią 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 
z dnia 20.04.2018 r. jest sprzeczne z koncepcją 
urządzenia Parku z lat 30. XX wieku autorstwa 
ogrodnika miasta Stefana Rogowicza oraz obecnym 
zagospodarowaniem i użytkowaniem terenu. Ponadto 
w parku znajdują sie 4 inne place zabaw w docelowo 
zaplanowanych miejscach, spójnych z wspomnianą 
koncepcją. 

28 851,00 
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otoczony płotkiem zabezpieczającym przed 
wchodzeniem zwierząt. Umiejscowienie regulaminu 
oraz śmietnika dla zachowania czystości. 
Powstały plac zabaw będzie ogólnodostępny i 
darmowy. 

125.  ZZM 
P0070ZM 

Altana z oświetleniem w nowoczesnej strefie 
rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku im. J. 
Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego, działka P-16 33/6. 
Budowa drewnianej altany na planie ośmiokąta 
wyposażonej w siedziska i stoły, stalową balustradę, 
schodki na wejściach i oświetlenie wnętrza w postaci 
centralnie zlokalizowanej latarni. Altana powstanie na 
północno-zachodniej części nowoczesnej strefy 
rekreacji, wypoczynku i animacji w Parku na Zdrowiu 
na terenie dawnego lunaparku pomiędzy strefą 
wspinaczki a torami rowerowymi. 
Korzystanie z altany będzie ogólnodostępne i bezpłatne. 

100 000,00 

P 
Park na Zdrowiu jest odwiedzany przez wiele osób 
zarówno z terenu Łodzi, jaki i turystów 
odwiedzających miasto. Wybudowanie altany 
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Parku dla 
osób chcących czynnie wypoczywać w otoczeniu 
zieleni, umożliwi odpoczynek w jej wnętrzu i ochronę 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 
(silne nasłonecznienie, opady). 

100 000,00 

126.  ZZM 
P0102KR 

Krzewy i drzewa zamiast rozjechanych trawników!  
Wybrane ulice: ul. Wygodna od ul. Wileńskiej do 
końca, ul. Karolewska 0d Wileńskiej do zakrętu przed 
UMŁ, ul. Wileńska od Bandurskiego do Retkińskiej, ul. 
Wróblewskiego od Bratysławskiej do bandurskiego, ul. 
Bratysławska od Bandurskiego do bloku przy 
Bratysławskiej 7. 
Na naszym osiedlu jest wiele miejsc, gdzie kierowcy 
nie szanują zieleni, zamiast trawy są klepiska, a 
samochód zaparkowany między drzewa to standard. 
Celem projektu jest dosadzenie drzew (ok.15 + pionowe 
osłony) i krzewów (do 150) - jako zagęszczenie między 
obecnymi drzewami, aby tę sytuację zmienić i 

33 750,00 

 N 
Na  podstawie   uzyskanych  opinii  oraz  po  
przeprowadzeniu   analizy  działek i podziemnej 
infrastruktury wniosek został zaopiniowany 
negatywnie. Część działek, na których gmina nie 
może zgodnie z prawem wydatkować środki 
publiczne (własność prywatna). Zarząd Inwestycji 
Miejskich planuje wykonanie remontu ulicy 
Wróblewskiego na odcinku od Bratysławskiej do 
Bandurskiego. Biuro Architekta Miasta zaznacza, że 
na ulicy Karolewskiej i Bratysławskiej 
zaplanowano przebieg tunelu Kolei Dużych 
Prędkości.  Na ul. Bratysławskiej w rejonie zakrętu 

 33 750,00 
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uniemożliwić niszczenie kolejnych odcinków. 
Nie dotyczy. 

przy nr 7 tunel ma się wynurzać. Brak kontaktu z 
Wnioskodawczynią - brak zgody na zmianę 
lokalizacji zadania (zmniejszenie liczby ulic, na 
których możliwe jest wykonanie nasadzeń). 

127.  ZZM 
P0117ZM 

Ławki na ulicy Krzemienieckiej, przy parku na 
Zdrowiu. 
Ulica Krzemieniecka, w okolicy skrzyżowania z 
Retkińską, działka P16-42/62 
Przy ul. Krzemienieckiej w parku w okolicy 
skrzyżowania z ul. Retkińską, zostanie zainstalowanych 
6 ławek miejskich. 
Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne i 
darmowe. 

12 000,00 

P 
Ustawienie ławek parkowych w miejscu ich 
pozbawionym, tj. przy alejce pomiędzy ul. 
Krzemieniecką a Rezerwatem Przyrody "Polesie 
Konstantynowskie" w Parku na Zdrowiu przyczyni się 
do poprawy komfortu korzystania z obiektu przez jego 
użytkowników oraz umożliwi odpoczynek i 
kontemplację w otoczeniu przyrody. 

12 000,00 

128.  ZZM 
P0121MM 

Pielęgnacja zieleni na Osiedlu Montwiłła-Mireckiego 
Osiedle Montwiłła-Mireckiego. 
Konserwacja drzewostanu. Prześwietlenie drzew i 
wycięcie suchych gałęzi. Usunięcie pozostałości 
obumarłych roślin i uzupełnienie nowym 
drzewostanem. Montaż 20 budek lęgowych. 
Nie dotyczy. 

25 000,00 

P 
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach 
oraz uzupełnienie drzewostanu na terenie osiedla 
Montwiłła Mireckiego wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa oraz podniesie walory estetyczne i 
użytkowe okolicy. 

82 000,00 

129.  ZZM 
P0124RS 

Park na Smulsku – rozbudowa alejek i oświetlenia. 
Park na Smulsku, działka P39-100/5. 
Zadanie przewiduje budowę nowych alejek 
spacerowych oraz rozbudowanie oświetlenia w Parku 
na Smulsku. Realizacja zadania składa się z 2 części: a) 
Budowa nowych alejek żwirkowo-glinkowych lub z 
kostki betonowej w miejsce istniejących, wydeptanych 
ścieżek - 795 m² 9530mb x1,5 m szer.), 795 m²x 
250zł/m²=198 750zł. Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa - 10000 zł. Razem: 220000 zł brutto. b) 
Budowa 13 latarni solarnych (13x12450 zł = 161 850 

381 850,00 

P 
Rozbudowa alejek spacerowych i uzupełnienie 
oświetlenia Parku na Smulsku poprawi 
bezpieczeństwo i komfort korzystania z tego obiektu 
zieleni dla użytkowników z osiedla Smulsko jak i 
całej Retkini. 

396 000,00 
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zł). Ogółem - 381 850 zł. 
Korzystanie z efektów realizacji zadania będzie 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

130.  ZZM 
P0129ZM 

Remont mostu na rz. Łódce przy wyremontowanym 
ciągu pieszym na krańcówce tramwajowej 
„Zdrowie” 
Park im. Piłsudskiego - okolice przejścia dla pieszych 
na wysokości ul. Krakowskiej 32.Działki P-16 1/1, 
32/1, 33/6. 
Remont mostu na rz. Łódce. Demontaż balustrady 
mostu. Montaż nowej balustrady. Wyrównanie 
nawierzchni użytkowej mostu. Prace wykończeniowe. 
Korzystanie z wyremontowanego mostu będzie 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

65 000,00 

P 
Remont mostu na rzece Łódce, do którego wiodą 
odnowione w 2017 r. ciągi piesze z pętli tramwajowej 
"Zdrowie" i ul. Krakowskiej, stanowi ostatnie ogniwo 
w procesie odświeżania i poprawy bezpieczeństwa 
ważnego i uczęszczanego przez mieszkańców Złotna 
szlaku komunikacyjnego pomiędzy osiedlem a 
Parkiem. 

65 000,00 

131.  ZZM 
P0131MM 

Rewitalizacja zieleni na Osiedlu Mireckiego – 
architektura + drzewa. 
Ul. Perla i ul. Praussa na całej swej długości po obu 
stronach ulicy. 
Nasadzenia drzew w miejsce brakujących oryginalnych 
nasadzeń lipy drobnolistnej wzdłuż ulic F.Perla i K. 
Praussa symetrycznie w miejscach brakujących 
nasadzeń lipy drobnolistnej w ilości 20 drzew do 
dalszego uzupełniania w kolejnych latach przy 
brakujących, razem ok. 40. 
Nie dotyczy. 

20 000,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Perla i ul. 
Praussa wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ww. ulic. 

20 000,00 

132.  ZZM 
P0167SP 

Uzupełnienia szpalerów drzew na Starym Polesiu i 
nowe nasadzenia. 
Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na 
Starym Polesiu wzdłuż ulic. Należy zasadzić duże (nie 
gatunki miniaturowe) drzewa na chodniku lub w pasie 

200 000,00 

N 
Na podstawie uzyskanych opinii oraz po 
przeprowadzeniu analizy działek i podziemnej 
infrastruktury wniosek został zaopiniowany 
negatywnie. Zadanie znajduje się na terenie objętym 
planami inwestycyjnymi - Rewitalizacją Obszarową 

200 000,00  
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zieleni przyulicznej uzupełniające wycięte elementy 
szpaleru w miejscach do tego przystosowanych. 
Projekt ogólnodostępny. 

Centrum Łodzi oraz Programem Zielone Polesie oraz 
częściowo obejmuje działki, na których gmina nie 
może zgodnie z prawem wydatkować środki 
publiczne. Na obszarach, w których gmina może 
wydatkować środki publiczne brak jest miejsc 
biologicznie czynnych na wykonanie wszystkich 
nowych nasadzeń lub istnieje rozbudowana 
infrastruktura podziemna, uniemożliwiająca ich 
wykonanie. Wnioskodawca zgodził się na 
zmniejszenie zakresu wniosku (zmniejszenie liczby 
drzew) jedynie pod warunkiem wykonania nasadzenia 
krzewów i rekultywację trawników, co stanowi 
rozszerzenie zakresu zadania i jest niezgodne z 
regulaminem Budżetu Obywatelskiego. 
Ponadto Żarząc Zieleni Miejskiej wykonał w latach 
ubiegłych nasadzenia drzew na ul. Więckowskiego, 
ul. Zielonej i al. 1 Maja, w miejscach gdzie pozwalała 
na to infrastruktura podziemna, a Zarząd Inwestycji 
Miejskiej w br. wykonał nasadzenia m.in. na al. 1 
Maja oraz przewiduje wykonanie nasadzeń drzew w 
liczbie: 46 szt. na ulicy Cmentarnej oraz 87 szt. na 
ulicy Ogrodowej. 
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133.  ZZM 
P0168SP 

Łódź dla ludzi – Ogród Polesie. 
Park Poniatowskiego w Łodzi. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy 
Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! 
W ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca 
uprawy roślin w mieście, oraz roślin antysmogowych na 
balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą 
tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej grupy 
wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie. Domek. Kratka na 
bluszcz. Stół zalewowy ogrodniczy. Sadzonki roślin 
zwykłych oraz antysmogowych. Narzędzia ogrodnicze. 
Ziemia czarnoziem. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny bezpłatnie dla 
każdego, codziennie, w godzinach pomiędzy 7.00 a 
18.00. 

96 500,00 

N 
ZZM negatywnie opiniuje powstanie Ogrodu Polesie 
na terenie Parku im. ks. J. Poniatowskiego, który jest 
obiektem wpisanym do rejestru zabytków pod nr 
A/303. Wprowadzenie w parku zabytkowym takiego 
rodzaju zagospodarowania terenu byłoby sprzeczne z 
historycznymi założeniami, czyli koncepcją Teodora 
Chrząńskiego z 1905 r. Zaburzyłoby ono układ 
przestrzenny parku. Tego rodzaju ogródki powinny 
być zakładane poza terenami urządzonymi parków. 
Najbardziej odpowiednią lokalizacją byłyby tereny 
jeszcze nieurządzone lub nadające się do rekultywacji. 
W załączeniu negatywna opinia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zbieżna ze stanowiskiem 
ZZZ w Łodzi. 

96 500,00 

134.  ZZM 
P0191KR 

Mieszkańcy dla skweru przy ul. Wileńskiej. 
Skwer mieszczący się w obrębie ulic: Wileńska, 
Krzemieniecka. Działka P27-19/9. 
Remont chodnika z kostki/płyt betonowych. Ustawienie 
nowych obrzeży krawężników. 
Korzystanie z wyremontowanych chodników będzie 
ogólnodostępne i bezpłatne. 

120 000,00 

P 
Remont chodników z płyt betonowych na zieleńcu 
miejskim przy ul. Wileńskiej  57 przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia estetyki tego 
ważnego i popularnego wśród mieszkańców Karolewa 
miejsca odpoczynku i szlaku komunikacyjnego. 

120 000,00 

135.  ZZM 
P0206ZM 

Utwardzenie ścieżki przecinającej Park w kwartale 
ulic: Krakowska, Biegunowa, Wieczność i Siewna 
Park w kwartale ulic: Krakowska, Biegunowa, 
Wieczność, Siewna. 
Budowa ścieżki parkowej w Parku na Zdrowiu, 
przecinającej ten fragment w kierunku południowo-
zachodnim. Ta część parku jest często odwiedzana 
przez spacerowiczów i rowerzystów. Służy jako 
miejsce rekreacji i dogodny skrót. Utwardzenie ścieżki, 

150 000,00 

P 
Budowa utwardzonej ścieżki w śladzie istniejącego 
przedeptu leśnego stanowiącego szlak rekreacji i 
komunikacji codziennej w Parku Na Zdrowiu poprawi 
komfort korzystania z obiektu oraz umili spacery i 
przejazdy jego użytkownikom. 

150 000,00 
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przecinającej park umili korzystanie z zieleni podczas 
okresów zalegania błota. 
Efekty realizacji zadania będą ogólnodostępne i 
darmowe. 

136.  ZZM 
P0211KR 

Kolorowa trasa W-Z na Retkini. 
Wzdłuż torowiska na odcinku od Bandurskiego do ul. 
Retkińskiej. 
Zadanie ma na celu nasadzenie cebulic lub krokusów, 
które w okresie wiosennym rozkwitając zabarwią pas 
zieleni różnymi kolorami. 
Nie dotyczy. 

3 000,00 

P 
Nasadzenia roślin cebulowych w torowisku 
tramwajowym ul. Wyszyńskiego wpłynie na poprawę 
walorów estetycznych i użytkowych ww. ulicy. 

100 000,00 

137.  ZZM 
W0020SW 

Łodzianie grają w bule. 
ul. Małachowskiego 7, teren MOSiR Łódź, obok 
parkingu przy hali. 
Zadanie polega na wybudowaniu profesjonalnego, 20-
polowego, odwodnionego boiska do gry w bule 
(petanka), jako rozszerzenie oferty sportowo-
rekreacyjnej MOSiR przy ul. Małachowskiego. Przy 
boisku postawione zostaną ławeczki. Zamocowany 
zostanie również stojak na rowery i 2 śmietniki. 
Wymiary całego boiska: długość 40 m, szerokość 32 m. 
Zadanie dostępne dla wszystkich mieszkańców. 

269 000,00 

N 
W związku z planowaną budową ul. 
Nowokonstytucyjnej ujętą w planie zagospodarowania 
przestrzennego, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w 
Łodzi nr LVII/1292/01 z dnia 21 marca 2001 r. nie ma 
możliwości wybudowania w tej lokalizacji boiska do 
gry w bule, natomiast w innym miejscu parku nie ma 
tak dużej powierzchni umożliwiającej umieszczenie 
tam przedmiotowego boiska. 

269 000,00 

138.  ZZM 
W0036SW 

Zielona ulica między Parkami nad Jasieniem i 
Parkiem Podolskim - Stary Widzew. 
pas drogowy al. Rydza-Śmigłego między Parkiem nad 
Jasieniem, a ul. Milionową. 
Nasadzenie drzew w pasie drogowym Rydza Śmigłego 
od Parku Podolskiego do ul. Milionowej. 
Zadanie ogólnodostępne. 

25 000,00 

 N 
Zgodnie z opinią BAM, przedmiotowa ulica, będąca 
drogą krajową na odcinku stawu otwierającego wgląd 
w panoramę architektury będącej wizytówką Łodzi 
powinna być wolna od nasadzeń. Ponadto al. 
Śmigłego-Rydza na omawianym odcinku jest objęta 
projektem niskoemisyjnego transportu przebudowy 
ulicy, który może zmienić usytuowanie jej 
poszczególnych elementów funkcjonalnych lub 

25 000,00  
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wprowadzać nowe elementy takie jak np. drogi dla 
rowerów i w wyniku tych działań miejsce dostępne 
dla nowych nasadzeń może ulec redukcji lub zmianie 
usytuowania. MPU zaznacza, że wkrótce rozpocznie 
się przebudowa al. Śmigłego-Rydza na odcinku od al. 
Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego jako część 
dużego projektu „Tramwaj dla Łodzi”. 

139.  ZZM 
W0037ZA 

Zielona ulica między Parkami nad Jasieniem i 
Parkiem Podolskim Zarzew. 
pas drogowy al. Rydza-Śmigłego między Parkiem 
Podolskiego, a ul. Milionową. 
Nasadzenie drzew w pasie drogowym Rydza Śmigłego 
od Parku Podolskiego do ul. Milionowej. 
Nie dotyczy. 

50 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich al. 
Śmigłego - Rydza będzie przebudowywana w ramach 
zadania „Kompleksowy program integracji sieci 
niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii 
łódzkiej wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z 
oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją 
zajezdni tramwajowych w Łodzi. Prace mają 
rozpocząć się w połowie 2018 r., a ich zakończenie 
planowane jest w listopadzie 2021 r. 

50 000,00 

140.  ZZM 
W0043SW 

Plac zabaw w Parku Nad Jasieniem. 
Park nad Jasieniem. 
Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci na 
terenie Parku Nad Jasieniem. Nowoczesny i atrakcyjny 
plac zabaw z dwoma sekcjami: dla dzieci do lat 3 (m.in. 
kiwaki, huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela, piaskownica) 
oraz zestaw dla dzieci starszych (drabinki, mostki, 
ścianka wspinaczkowa, tyrolka). Bezpieczne elastyczne 
podłoże. Dodatkowo infrastruktura towarzysząca: ławki 
parkowe, kosze na śmieci i stojaki na rowery. 
Dodatkowo teren ogrodzony niskim parkanem. 
Zadanie ogólnodostępne. 

354 000,00 

P 
Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw 
podniesie atrakcyjność i standard obiektu oraz 
pozwoli na korzystanie z placu zabaw przez większą 
liczbę dzieci, które licznie odwiedzają park.  
  

 354 000,00 
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141.  ZZM 
W0049OJ 

Zasadzenie dwudziestu drzew wzdłuż ulicy Ketlinga. 
ul. Ketlinga od Zagłoby do Juranda ze Spychowa. 
20 drzew. 
Nie dotyczy. 

10 000,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Ketlinga 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
zamieszkujących pobliskie tereny mieszkalne. 

30 000,00 

142.  ZZM 
W0050OJ 

Plac zabaw dla psów. 
na działce o numerze W34-142/85 lub o numerze W34-
142/91 (Park na Janowie). 
20 drzew, 1 kosz na psie nieczystości 1 kosz na śmieci 
200m2 trawnik 6 ławek parkowych 10 różnych psich 
urządzeń. 
Zadanie ogólnodostępne. 

89 000,00 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
budowę placu zabaw dla psów na terenie Parku na 
Janowie. Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku dla miłośników psów. 

156 900,00 

143.  ZZM 
W0061ST 

Zabawa na Grembachu. Plac zabaw dla 
najmłodszych i dla nieco starszych 
teren zielony u zbiegu ulic: Mazowieckiej, Lawinowej i 
Pomorskiej (od strony północno- wschodniej tego 
skrzyżowania). 
Plac zabaw dla dzieci, ogrodzony: Dla młodszych: 
piaskownica, podwójna huśtawka łańcuchowa dla 
małych dzieci, drabinki, dwa bujaki sprężynowe. Dla 
starszych: podwójna huśtawka łańcuchowa dla 
starszych dzieci, ścianka wspinaczkowa, trampolina 
ziemna. Strefa rekreacyjna dla młodzieży i dorosłych: 
siłownia „pod chmurką". Dodatkowa infrastruktura: 
cztery ławki, dwa kosze na śmieci, dwa kosze na psie 
odchody. 
Zieleniec przy ul. Lawinowej jest obiektem 
ogólnodostępnym. 

497 000,00 

P 
Proponowane zadanie pn. "Zabawa na Grembachu. 
Plac zabaw dla najmłodszych i dla nieco starszych" to 
pomysł, który wpłynie pozytywnie na integrację 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób starszych. 
Wykorzystanie ciekawych komponentów urządzeń 
zabawowych dla osób w każdym wieku podnosi 
wartość społeczną parku, integruje do wspólnego 
wypoczynku na świeżym powietrzu, pryz pobudzeniu 
rozwoju ruchowego. 

500 000,00 

144.  ZZM 
W0067OJ 

Zielone rabaty na Olechowie. 
istniejące trawniki przy skrzyżowaniu ulic 
Zakładowa/Hetmańska i Zakładowa/Ziemowita 

76 500,00 
P 

Wykonanie rabaty w pasie drogowym ul. Zakładowej 
wpłynie na poprawę walorów estetycznych i 

109 600,00 
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Wykonanie rabat na terenie istniejących trawników 
poprzez obsadzenie ich krzewami o różnorodnej 
kolorystyce i wysokości ( berberysy, trawy ozdobne , 
iglaki) według projektu zaproponowanego przez firmę 
ogrodniczą. Uwzględnienie istniejącego chodnika 
przecinającego trawnik przy skrzyżowaniu 
Zakładowa/Hetmańska i wykonanie takiego na terenie 
drugiej rabaty, co ma zapobiec rozdeptywaniu go przez 
pieszych (obecnie jest tam wydeptana ścieżka). Łączna 
powierzchnia rabat to około 362 m kw. 
Nie dotyczy. 

użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
zamieszkujących pobliskie tereny mieszkalne. 

145.  ZZM 
W0073ZA 

Skwer im. Darii „Duśki" Trafankowskiej w Łodzi 
(PARK PODOLSKI I). 
Park Podolski I (Obręb Śmigłego Rydza, Zbaraska, 
Tatrzańska). 
1360 m2 rekultywacji trawnika, 1150 m2 alejki 
parkowej, 20 ławek i 12 koszy na śmieci w stylach 
secesyjnych, 11 nowych latarni zasilanych na słońce i 
wiatr (styl lat 70-80), przyłącze wodnokanalizacyjne, 
nasadzenia kwiatów, krzewów i drzew. 
Park Podolski jest ogólnodostępny dla mieszkańców 
przez cały rok. 

463 440,00 
P 

Realizacja przedsięwzięcia podniesie atrakcyjność 
parku licznie odwiedzanego przez mieszkańców.  

463 440,00 

146.  ZZM 
W0093OJ 

Pierwszy w Łodzi zielony przystanek! 
skrzyżowanie al.. Hetmańskiej z ul. Zakładową. 
Projekt polega na nasadzeniu pięciu drzew w pasie 
zieleni między drogą asfaltową a przystankiem 
tramwajowym (kierunek centrum). Nasadzone drzewa 
będą rzucały cień na pobliski przystanek tramwajowy i 
tym samym pozytywnie wpłyną na komfort 
oczekiwania na tramwaj. 
Nie dotyczy. 

4 000,00 

P 
Nasadzenia dr/.ew w pasie drogowym al. Hetmańskiej 
przy skrzyżowaniu z ul. Zakładową wpłyną na 
poprawę walorów estetycznych i użytkowych ulicy 
oraz na komfort użytkowników przystanku 
tramwajowego. 

7 400,00 
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147.  ZZM 
W0095SW 

Drzewa przy trasie WZ. 
ul. Piłsudskiego od ul. Dowborczyków do ul. Wałowej. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 100 
drzew wzdłuż trasy WZ. Drzewa powinny zostać 
nasadzone w pasach zieleni oddzielających torowisko 
od drogi dla samochodów. Nasadzenia powinny 
osiągnąć docelową wysokość do 8 metrów. W 
przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się 
nasadzenia drzew o niższych parametrach np. : 
ozdobnych. 
Nie dotyczy. 

127 440,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
korzystających z ruchu drogowego. Będą również 
pozytywnie wpływać na komfort podróżujących 
tramwajem. 

153 000,00 

148.  ZZM 
W0096WW 

Drzewa przy trasie WZ. 
ul. Rokicińska od ul. Wałowej do ul. Augustów. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia co najmniej 50 
drzew wzdłuż trasy WZ. Drzewa powinny zostać 
nasadzone w pasach zieleni oddzielających torowisko 
od drogi dla samochodów. Nasadzenia powinny 
osiągnąć docelową wysokość do 8 metrów. W 
przypadku kolizji z siecią trakcyjną dopuszcza się 
nasadzenia drzew o niższych parametrach np. : 
ozdobnych. 
Nie dotyczy. 

63 720,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Piłsudskiego 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
korzystających z ruchu drogowego. Będą również 
pozytywnie wpływać na komfort podróżujących 
tramwajem. 

76 500,00 

149.  ZZM 
W0098OJ 

Szpaler drzew przy ul. Opolczyka. 
ul. Opolczyka między sklepem (Biedronka) a ul. 
Łokietkówny. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew o obwodzie 
(na wysokości 130 cm) 10-14 cm w pasie zieleni po 
zachodniej stronie ul. Opolczyka, na odcinku miedzy 
sklepem (Biedronka), a ul. Łokietkówny. Na 
powyższym odcinku powinno być posadzonych około 
40 szt. drzew. Drzewa muszą być poddawane 

21 000,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Opolczyka 
wpłyną na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort mieszkańców 
zamieszkujących pobliskie tereny mieszkalne. 

59 000,00 
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systematycznej pielęgnacji (podlewanie, nawożenie, 
etc.). 
Nie dotyczy. 

150.  ZZM 
W0099OJ 

Drzewa owocowe na Olechowie! 
al. Hetmańska między ul. Odnowiciela a ul. Zakładową. 
Projekt zakłada zakup i nasadzenia drzew owocowych 
w pasie zieleni przy Al. Hetmańskiej między ul. 
Odnowiciela a ul. Zakładową. Drzewa powinny być 
zostać nasadzone między torowiskiem a ul. Opolczyka. 
Na powyższym odcinku powinno być posadzone około 
100 szt. drzew owocowych. Drzewa muszą być 
poddawane systematycznej pielęgnacji (podlewanie, 
nawożenie etc.). 
Nie dotyczy. 

33 000,00 

P 
Nasadzenia drzew w pasie drogowym al. Hetmańskiej 
za torowiskiem tramwajowym wpłyną na poprawę 
walorów estetycznych i użytkowych ulicy oraz na 
komfort użytkowników ruchu drogowego. Będą 
również pozytywnie wpływać na komfort 
podróżujących tramwajem. 

66 000,00 
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151.  ZZM 
W0108SW 

Nowe drzewa na Starym Widzewie. 
 Istniejące trawniki oraz miejsca po wyciętych 
drzewach na ul. Nowej na  wysokości numerów:  3, 
11/13, 17, 25, 29/31, 37/41 po zachodniej stronie oraz 
numerów 20, 24, 26, 36, 38, 40/44 po wschodniej 
stronie, na ul. Dobrej na wysokości  numeru  11, na ul. 
Nawrot od ul. Nowej do ul. Kopcińskiego po stronie 
południowej, na Al. Piłsudskiego od ul. Nowej do 
Wysokiej po stronie północnej wraz z trawnikiem na 
zachodnim rogu skrzyżowania z ul. Wysoką, na ul. 
Miedzianej na wysokości numerów: 2, 6/8, 10, 12, 14, 
20, 22, 24 po stronie północnej oraz na wysokości 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i 
numeru  1/3 oraz numeru 5, na ul. Przędzalnianej na 
wysokości  numerów: 6, 8, 12 po stronie wschodniej 
oraz numerów  7/9, 13, 15 po stronie zachodniej, na ul. 
Złotej na wysokości numerów:  3, 5, 7, 9 po stronie 
południowej oraz numerów: 4 i 10 po stronie północnej. 
Celem zadania jest uzupełnienie szpalerów drzew na 
ulicach Starego Widzewa. W ramach zadania na 
trawnikach zostanie usuniętych 10 pni po wyciętych 
drzewach oraz posadzonych: 21 lip drobnolistnych na 
ul. Nowej,4 robinie akacjowe na ul. Nawrot, 1 jesion 
wyniosły na ul. Dobrej, 3 klony zwyczajne, 3 lipy 
drobnolistne, 2 topole włoskie i 2 wiązy pospolite przy 
Al. Piłsudskiego, 14 robinii akacjowych na ul. 
Miedzianej, 9 kasztanowców zwyczajnych na ul. 
Przędzalnianej, 10  kasztanowców zwyczajnych na ul. 
Złotej. 
Nie dotyczy. 

63 820,00 

P 
Nasadzenia nowych drzew v, pasach drogowych ul. 
Nowej, Dobrej, Nawrót, Piłsudskiego, Miedzianej, 
Przędzalnianej, Złotej wpłyną na poprawę walorów 
estetycznych i użytkowych ulic. 

64 000,00 
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152.  ZZM 
W0119AN 

Zagospodarowanie skweru u zbiegu ulic Tadeusza 
Gajcego, Zakładowej i Przylesie. 
skwer u zbiegu ulic: T. Gajcego, Zakładowej i Przylesie 
- dawna krańcówka autobusowa. 
Nasadzenie różnego rodzaju krzewów, obsianie trawą i 
zabezpieczenie obrzeży krawężnikami, ustawienie 
koszy oraz montaż oświetlenia. 
Nie dotyczy. 

50 000,00 

N 
Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich na 
terenie wskazanym we wniosku planowana jest 
inwestycja polegająca na przebudowie ul. Gajcego na 
odcinku od ul. Rokicińskiej do ul. Zakładowej. 
Planowany projekt obejmuje przebudowę 
przedmiotowego skweru wraz z wybudowaniem 
zbiornika retencyjno-rozsączającego. 

50 000,00 

153.  ZZM 
W0130SW 

Łódź dla ludzi – Ogród Widzew. 
Park Widzewski. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy 
Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać własny ogródek! 
W ogrodzie prowadzona będzie edukacja dotycząca 
uprawy roślin w mieście oraz roślin antysmogowych na 
balkonach i w mieszkaniach. Prowadzone będą 
tematyczne imprezy oraz warsztaty dla każdej grupy 
wiekowej oraz szkoły. Ogrodzenie, domek, kratka na 
bluszcz, stół zalewowy ogrodniczy, sadzonki roślin 
zwykłych oraz antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, 
ziemia czarnoziem. 
Korzystanie z obiektu, byłoby ograniczone do wąskiej 
grupki osób, którym zostałyby „przydzielone” 
minidziałeczki. 

96 500,00 

N 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje negatywnie 
powstanie tzw. ogródka społecznego na terenie Parku 
Widzewskiego. Na terenie parku obowiązuje 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
(Uchwała Nr XXIII/566/16 Rady Miejskiej w Łodzi z 
dnia 21.01.2016 r.). Zagospodarowanie tego obszaru 
(oznaczonego jako 1ZP) jest regulowane zapisami 
MPZP, tj. teren musi zachować swój parkowych 
charakter - z zachowaniem kompozycji założenia 
krajobrazowego Parku Widzewskiego, zabrania się 
lokalizacji obiektów kubaturowych i infrastruktury 
technicznej oraz stawiania ogrodzeń wewnątrz strefy. 
Nowe naniesienie w postaci ogródka zaburzyłoby 
układ przestrzenny parku. Ogródki społeczne powinny 
być lokalizowane na terenach nieurządzonych lub 
rekultywowanych, natomiast nie mogą niszczyć 
terenów już urządzonych.  

96 500,00 
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154.  ZZM 
W0144ZA 

Fontanna „Podolanka I”. 
Park Podolski I, działka nr : W30-17/50. 
Zburzenie obecnej fontanny, stworzenie nowej w 
wymiarach 7x11 m typu dry plaza z 16 dyszami i 
oświetleniem ledowym, a wraz z płytami granitowymi 
11x11 metrów. Remont obecnych ścieżek. Postawienie 
11 latarni, 11 ławek, 7 koszy na śmieci. 
Fontanna będzie działać w miesiącach maj-październik 
(jednak gdy wcześniej będzie cieplej np. połowa 
kwietnia) będzie mogła zostać uruchomiona. 

708 131,00 

P 
Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku licznie odwiedzanego przez 
mieszkańców. 

840 000,00 

155.  ZZM 
W0171SW 

Odbetonowujemy Trasę WZ -piękne żywopłoty na 
Piłsudskiego. 
Aleja Piłsudskiego na odcinkach Kilińskiego-
Przędzalniana i Śmigłego Rydza/Kopcińskiego do 
przystanku tramwajowego Widzew Stadion. 
Zasadzenie około 3800 metrów żywopłotu na 
nieużywanym trawniku między torowiskiem 
tramwajowym a jezdnią. Żywopłot powinien zostać 
jedynie zasadzony na odcinkach szerszych niż 1 metr, 
jego szerokość powinna dochodzić do około 80 
centymetrów, a wysokość do 70-80 cm, gatunek: 
bukszpan, forsycja lub krzewuszka. 
Nie dotyczy. 

132 000,00 

P 
Nasadzenia krzewów w pasie drogowym al. 
Piłsudskiego w pasie pomiędzy torowiskiem a jezdnią 
wpłynie na poprawę walorów estetycznych i 
użytkowych ulicy oraz na komfort użytkowników 
korzystających z tramwajów. 

234 000,00 

156.  ZZM 
W0176SW 

Miejsca do grillowania w parku "Nad Jasieniem”. 
Park "Nad Jasieniem" w obecnie wyznaczonej strefie do 
grillowania 
Trzy miejsca do grillowania (takie same jak na Stawach 
Jana). Jedno miejsce na ognisko. 6 latarni zasilanych z 
paneli słonecznych 
Korzystanie z obiektu, którego budowa jest zawarta w 
zadaniu będzie bezpłatne. 

171 000,00 

P 
Realizacja miejsca do grillowania w Parku nad 
Jasieniem podniesie atrakcyjność parku i zachęci 
mieszkańców do wypoczynku na świeżym powietrzu. 

171 000,00 
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157.  ZZM 
W0181OJ 

Plac Street Workout. 
Park Źródła Olechówki. 
Projekt zakłada budowę specjalistycznego placu do 
ćwiczeń z wykorzystaniem własnego ciała (ćwiczeń 
kalistenicznych) rozwijających sprawność fizyczną i 
kondycję ruchową. 
Park Źródła Olechówki jest ogólnodostępny dla 
mieszkańców przez cały rok. 

150 000,00 

P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
budowę placu do Street Workout'u, na terenie Parku 
Źródła Olechówki. Realizacja tego przedsięwzięcia 
podniesie atrakcyjność parku. 

170 000,00 

158.  ZZM 
W0193ST 

Zadbajmy o Park Baden-Powella. 
aleja parkowa w Parku Baden-Powella, od hali 
sportowej MOSiR do stacji Łódź Niciarniana. 
Zadanie polega na wykonaniu nowej alei w Parku 
Baden-Powella powstałaby przy użyciu mineralnej, 
wodoprzepuszczalnej nawierzchni typu Hanse Grand. 
Dodatkowo wzdłuż alei posadzone byłyby krzewy, 
ustawione ławki parkowe i kosze na psie nieczystości. 
Park Baden-Powella jest ogólnodostępny dla 
mieszkańców przez cały rok. 

473 475,00 

P 
Realizacja przedmiotowego zadania podniesie 
standard obiektu oraz bezpieczeństwo i komfort osób 
korzystających z parku. 

473 475,00 

159.  ZZM 
L0007 

Przystanek Arturówek, edukacja historyczna dla 
wszystkich. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- 
Łagiewniki. 
Organizacja pięciodniowej imprezy plenerowej z 
zakresu historii Polski i Europy. Przewiduje się, iż w 
maju lub wrześniu w plenerze ma powstanie 8-10 osad 
(grup) historycznych z różnych epok, zamieszkujących 
Polskę i Europę do XIX wieku. Każda osada będzie 
prezentowała inny rejon i wiek, ukazywała swoja 
kulturę, codzienne życie. Na jednej wspólnej scenie 
estradowej, przez 45 minut, każda osada ( grupa) będzie 
codziennie prezentowała swoja kulturę i historie. 

490 000,00   
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Ogólnodostępne. 

160.  ZZM 
L0008 

Przystanek Arturówek, oryginalna kultura i muzyka 
Romska. 
Arturówek - Kompleks Wypoczynkowy. Bałuty- 
Łagiewniki. 
Organizacja przedsięwzięcia: dwudniowej imprezy 
plenerowej i siedmiodniowego cyklu prezentacji 
oryginalnego autentycznego taboru cygańskiego. 
Przewiduje się, iż w sezonie letnim w plenerze ma 
powstać wędrowny obóz cygański z lat 50 - 60 XX 
wieku, z uwzględnieniem prezentacji ogniska, 
oryginalnych strojów i pokazów tańca - barwnego 
korowodu, który przez siedem kolejnych dni będzie 
ukazywał codzienne życie i twórczość społeczności 
Romskiej. Efektem finalnym cyklu prezentacji - 
przedsięwzięcia, będą dwa koncerty w godzinach 
wieczornych, każdy trwający minimum 4 godziny, 
odbywające się przez dwa kolejne dni z udziałem 
artystów/zespołów prezentujących muzykę Romska. 
Koncerty odbędą się w plenerze na przygotowanych do 
tego celu profesjonalnych scenach estradowych z 
profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem. 
Ogólnodostępne. 

480 000,00   
    

161.  ZZM 
L0184 

Więcej zieleni przy Dworcu Łódź Fabryczna! 
Łódź, okolice Dworca Łódź Fabryczna. 
Projekt zakłada nasadzenia krzewów lub rabat 
kwiatowych w miejscach gdzie aktualnie znajdują się 
zdewastowane i nieestetyczne trawniki. Krzewy 
powinny być odporne na miejskie warunki 
atmosferyczne i zanieczyszczenia. W ramach realizacji 
projektu zostanie nasadzonych około 595 m2 

66 000,00 
 P 
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estetycznych i zielonych rabat kwiatowych. W 
załączeniu mapa przedstawiająca proponowane 
nasadzenia. 
Ogólnodostępne. 

162.  ZZM 
L0206 

Krzewy tolerancji! 
al. Piłsudskiego między ul. Przędzalnianą, a ul. Nową. 
Dziś przy al. Piłsudskiego miedzy ul. Przędzalnianą a 
ul. Nową znajduje się mur, który jest świetną 
powierzchnią do wylewania frustracji okolicznych 
mieszkańców oraz antysemitów i pseudokibiców. Na 
omawianym murze systematycznie pojawiają się nowe 
„dzieła" dyskryminujące Żydów, Muzułmanów jak i 
kibiców jednej z drużyn piłkarskich. 
Projekt pt.: „Krzewy tolerancji" polega na zasadzeniu 
krzewów wzdłuż muru przy al. Piłsudskiego. 
Nasadzone krzewy powinny mierzyć minimum 70 cm i 
docelowo osiągnąć wysokość 2-3 metrów, aby 
uniemożliwić dalszą dewastacje i eskalacje radykalnych 
haseł. Zaleca się wybór krzewów szybko rosnących. 
Ogólnodostępne. 

10 000,00 

N 
 Zgodnie z opinią Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
wnioskowany obszar objęty jest przystąpieniem do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i zgodnie z zapisami na 
przedmiotowym terenie została wprowadzona 
projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa 
mająca na celu wytworzenie obudowy pasa 
drogowego oraz odpowiednie uzupełnienie zabudowy 
w pierzei al. Piłsudskiego. Ponadto część działek jest 
własnością prywatną. 
  

10 000,00  

163.  ZZM 
L0238 

Ścieżka biegaczy w parku im. J. Piłsudskiego. 
Park im. J. Piłsudskiego. 
Utworzenie ścieżki poliuretanowej o szerokości 1,2 m, 
zdjęcie starego asfaltu, wykonanie nowego na alei gen. 
Orlicz-Dreszowa Gustawa. Do zakresu zadania 
włączono niezbędne do jego realizacji koszty 
wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i 
pełnienia nadzoru budowlanego nad inwestycją. 
Przedmiotowe zmiany zostały zaakceptowane przez 
Wnioskodawcę. 
Ogólnodostępne. 

800 000,00 

P  
 Powstanie drugiej ścieżki dla biegaczy w Parku 
Piłsudskiego w Łodzi w jego północnej części wzdłuż 
Alei Orlicz-Dreszera, zgodnie z opinią 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi 
z dnia 06.06.2018 r., wpłynie pozytywnie na 
historyczny układ symetryczny Parku, poprawi 
komfort korzystania z jednego z głównych ciągów 
komunikacyjnych obiektu i doprowadzi do 
zwiększenia jego oferty sportowo-rekreacyjnej. 

995 000,00  
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164.  ZZM 
L0255 

Ścieżka sensoryczna. 
Park na zdrowiu w okolicy al. Unii Lubelskiej 4, w 
pobliżu Aquaparku Fala. 
Alejka sensoryczna w Parku na Zdrowiu. Ma na celu 
wspomagać terapię oraz rozwój motoryczny osób w 
każdym wieku. Ścieżka ma się składać z 4 części 
wpływających na wszystkie zmysły. I część - ogród 
dotyku - roślinność, ściółka o zróżnicowanej fakturze. 
II część - ogród kolorów - roślinność o intensywnym 
zabarwieniu. III część - ogród zapachów - rośliny o 
intensywnej woni. Części współgrają ze sobą.   

70 000,00 

 N 
Utworzenie ścieżki sensorycznej w sąsiedztwie 
wejścia do Aquaparku Fala na terenie Parku na 
Zdrowiu, zgodnie z opinią Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Łodzi z dnia 15.06.2018 r., jest 
sprzeczne z koncepcją urządzenia Parku z lat 30. XX 
w. autorstwa ogrodnika miasta Stefana Rogowicza, 
nie znajduje uzasadnienia historycznego oraz może 
zagrażać substancji zabytkowej obiektu poprzez 
naruszenie układu kompozycyjnego, zmianę wyglądu 
i historycznej funkcji Parku. 

70 000,00  

165.  ZZM 
G0038CD 

TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU MIEJSKIM 
PRZY UL. LECZNICZEJ. 
Proponowana lokalizacja zadania - teren Parku 
Miejskiego przy ul. Leczniczej. Róg ulic; Podmiejskiej 
i Słowackiego. Projekt zakłada wybudowanie 
ogólnodostępnej tężni solankowej oraz 
zagospodarowanie pustego terenu w jej najbliższym 
otoczeniu, bez naruszania drzewostanu. Inwestycja 
obejmuje: - tężnię solankową o wymiarach: długość ok. 
l Om. szerokość ok. 1,3 i wysokość ok. 3,8m z 
odpowiednich materiałów wraz z systemem cyrkulacji 
solanki. - instalacja wodno- kanalizacyjna i elektryczna 
- teren pod tężnię (kostka, piaskowiec lub inne 
wskazane) - montaż ławek parkowych 8szt - montaż 
koszy na śmieci 2szt - oświetlenie i ogrodzenie terenu 
oraz monitoring - pozostawienie naturalnej roślinności 
otaczającej tężnię (drzew i krzewów). Inwestycja była 
by ogólnodostępna, nieodpłatna dla wszystkich 
mieszkańców Łodzi, codziennie, w godzinach 8-21 (lub 
do ustalenia), w okresie wiosenno -jesiennym. 

350 000,00 

P 
Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku oraz wpłynie pozytywnie na 
zdrowie oraz samopoczucie osób korzystających z 
tego obiektu. Ponadto monitoring ograniczy akty 
wandalizmu w tej części parku. 

456 000,00 
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166.  ZZM 
G0044CD 

Rewitalizacja Parku  im. J. Dąbrowskiego.  
Park im. J. Dąbrowskiego 
1. wymiana nawierzchni alejek na kostkę betonową, 2. 
rezygnacja z likwidacji koszy i ławek, 
3. 11 szt. nowych ławek zostanie dostawiona (typ ławek 
taki jak już stojące na obiekcie, tj. stalowe, rurowe, z 
podłokietnikami) w lokalizacji wskazanej przez 
Wnioskodawcę, 4. rezygnacja z utrzymania porządku i 
koszenia trawników, 5. gatunki drzew i krzewów: 
klony, dęby, wierzby, lilaki, derenie, jaśminowce. 
Ogólnodostępny. 

333 000,00 
P 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku. 

1 134 460,00 

167.  ZZM 
G0055NN 

Uzupełniamy zieleń na Osiedlu Nad Nerem (czyste 
powietrze, mniej hałasu) -etap 1. 
Park Osiedlowy Nad Nerem, ul Chocianowicka przy 
rzece Ner. 
Posadzenie drzew przy rzece Ner w celu wyciszenia 
hałasu pochodzącego z terenu lotniska Lublinek i 
odnowienia drzewostanu i uzupełnienia po nielegalnych 
wycinkach. (ul. Chocianowicka) Posadzenie i 
uzupełnienie drzew i krzewów na terenie Parku Nad 
Nerem przy (ul .Łaskowice). 
Ogólnodostępny. 

50 000,00 

N/P 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi opiniuje pozytywnie 
wykonanie nasadzeń Parku osiedlowym Nad Nerem. 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi negatywnie opiniuje 
wykonanie nasadzeń na działkach nr 1 w obrębie G35 
oraz nr 3/1 1 w obrębie G-21 przy ul. Chocianowice. 
Opinia ta wynika zarówno ze składu gatunkowego 
proponowanych nasadzeń jak i typów biocenoz 
obecnych na danym terenie. Proponowane przez 
wnioskodawcę gatunki roślin są gatunkami 
alochtonicznymi, co stanowi zagrożenie dla rodzimej 
różnorodności biotycznej. Ponadto wprowadzenie 
zadrzewień do biocenoz nieleśnych (zarostowych, 
szuwarowych, łąkowych i murawowych) wpłynie 
niekorzystnie na utrzymanie różnorodności 
biotycznej, ze względu na co zaleca się pozostawienie 

91 000,00 
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terenu doliny rzeki Ner naturalnej sukcesji. Co więcej 
wprowadzenie zwartych nasadzeń na powierzchni 
ponad 0,1 ha wpłynie na przekształcenie gruntu 
nieleśnego w grunt leśny, co wymaga decyzji o 
dopuszczalnym zakresie zmian zagospodarowania 
gruntów (warunków zabudowy), do których wydania 
konieczne są analizy uwarunkowań środowiskowych, 
zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Łodzi oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

168.  ZZM 
G0095GO 

Łódź dla ludzi - Ogród Górna. 
Park Legionów w Łodzi. 
Stwórzmy miejsce odpoczynku, w którym każdy 
Łodzianin będzie bezpłatnie uprawiać własny 
ogródek! W ogrodzie prowadzona będzie edukacja 
dotycząca uprawy roślin w mieście, oraz roślin, 
antysmogowych na balkonach i w mieszkaniach. 
Prowadzone będą tematyczne imprezy oraz warsztaty 
dla każdej grupy wiekowej oraz szkoły. 
Ogrodzenie, domek, kratka na bluszcz, stół zalewowy 
ogrodniczy, sadzonki roślin zwykłych oraz 
antysmogowych, narzędzia ogrodnicze, ziemia 
czarnoziem. 
Ogród dzielnicowy będzie dostępny nieodpłatnie dla 
każdego, codziennie, w godzinach pomiędzy 7.00 a 
18.00. 

96 500,00 

N 
Park w swojej północnej części jest obiektem 
zabytkowym, na którego terenie obowiązuje 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
(Uchwała Nr LXXXVIM/1823/14 Rady Miejskiej w 
Łodzi z dnia 04.06.2014 r.). Zagospodarowanie tego 
obszaru (oznaczonego jako 6ZP) jest regulowane 
zapisami MPZP, tj. teren musi zachować swój 
parkowy charakter, a wszelkie działania mogą być 
jedynie kontynuacją historycznych cech kompozycji, 
zabrania się lokalizacji nowej zabudowy oraz 
stawiania ogrodzeń wewnątrz strefy. Ponadto należy 
pamiętać, że na terenie parku zlokalizowany jest 
Urząd Stanu Cywilnego. Natomiast część południowa 
to park o układzie zgeometryzowanym. tj. posiada 
symetrię osiowa. Nowe naniesienie w postaci ogródka 
zaburzyłoby układ przestrzenny parku. Dodatkowo w 
ubiegłym roku w części południowej parku stanął 
pomnik żołnierza - legionisty. nadając -obiektowi 
patriotyczno-historyczny rys. Tak więc lokalizacja 
„ogródka społecznego" w parku o takim charakterze 

96 500,00 
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nie jest możliwa. Ogródki społeczne powinny być 
lokalizowane, na terenach nieurządzonych lub 
rekultywowanych, natomiast nie mogą niszczyć 
terenów już urządzonych. Jednocześnie należy 
zauważyć,., że do Parku im. Legionów przylega 
Rodzinny Ogród Działkowy im.St. Błaszczaka o 
powierzchni. 2,3 ha 

169.  ZZM 
G0116PK 

Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza. 
Kino plenerowe przy skwerze Dubaniewicza. 
Organizacja ok. 10 pokazów kina plenerowego na 
boisku przy skwerze Dubaniewicza, w pobliżu IX LO. 
Nieodpłatne, dostępne w terminach pokazów. 

60 000,00 

P 
Wieczorne seanse kina plenerowego z roku na rok 
stają się coraz bardziej popularne, integrują 
społeczność lokalna, Są bezpłatną i ogólnodostępną 
formą rozrywki dla całych rodzin. Kino Letnie 
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności Skweru 
Dubaniewicza. 

60 000,00 

170.  ZZM 
G0142PK 

Rewitalizacja południowo-zachodniej części Parku 
im. Legionów. 
Zachodnia strona parku im. Legionów między ulicami 
Bednarską i Sanocką. 
Uzupełnienie chodników i ławek w południowo-
zachodniej części zabytkowego parku im. Legionów. 
1. Zamknięcie okręgu alejki po stronie zachodniej 
omawianej części parku. Kosze na śmieci już są 
zainstalowane. 2. Utworzenie dwóch dojść do parku: 
a) Od północno-zachodniej strony (skrzyżowanie 
Bednarskiej i Dygasińskiego) b)  Od południowo-
zachodniej strony (od strony Sanockiej) 
3. Alejka łącząca zachodnią stronę parku z jego 
centrum. 4. Postawienie ławki do odpoczynku dla 
spacerowiczów po północno-zachodniej stronie 
Ogólnodostępny. 

107 900,00 
P 

Realizacja tego przedsięwzięcia podniesie 
atrakcyjność parku. 

221 300,00 
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171.  ZZM 
G0160CD 

Ratujemy osiedlowe rzeźby-oczyszczenie i 
konserwacja rzeźby „Łabędzie" na skwerze Kolbego 
przy ul. Tatrzańskiej. 
Rzeźba "Łabędzie" przy ul. Tatrzańskiej na skwerze 
Kolbego (nr działki G17-106/8). 
Projekt zakłada odczyszczenie i przeprowadzenie 
drobnych prac konserwatorskich znanej każdemu 
łodzianinowi rzeźby „Łabędzie", znajdującej się na 
skwerze Kolbego przy ul. Tatrzańskiej. 
Ogólnodostępny. 

4 000,00 P 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu. 4 000,00 

172.  ZZM 
G0200CH 

Wybieg dla Psów - Ogrodzenie kawałka przestrzeni 
w Parku J. Dąbrowskiego. 
Park im. J. Dąbrowskiego. 
Ogrodzenie ( 50m x 40m) na terenie Parku 
Dąbrowskiego oraz zamieszczenie informacji, że jest to 
wydzielony teren dla psów. Zamontowanie na 
wydzielonym terenie koszy na odchody. 
Ogólnodostępny. 

14 600,00 

P 
Realizacja zadania podniesie atrakcyjność obiektu dla 
miłośników psów oraz poczucie bezpieczeństwa dla 
pozostałych użytkowników obiektu. 

40 600,00 

 


