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Lp. ID Tytuł zadania/Lokalizacja/Krótki opis zadania/Dostępność 
Kwota po 

weryfikacji 

1.  B0077BD 

Lustro na skrzyżowaniu. 
Skrzyżowanie ul. K. Miarki i ul. A. Niemojewskiego. 
Zakup i montaż lustra drogowego o wymiarach 100 x 80 cm na słupku. 
Ogólnodostępne. 

1700,00 

2.  B0035BD 

Pionizujemy się!!! 
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 
Osoby z chorobami reumatycznymi, z niedowładami, porażeniami, 
uszkodzeniami w zakresie narządów ruchu, osoby po urazach mózgu, 
kręgosłupa, rdzenia kręgowego i kończyn dolnych to między innymi 
mieszkańcy 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. W związku z powyższym w 
ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego planujemy zakupić dla 
naszych pensjonariuszy parapodium mobilne Combo. Zakupienie 
nowoczesnego pionizatora pozwoli na zwiększenie aktywności 
podopiecznych placówki oraz wpłynie na poprawę komfortu ich życia. 
Mieszkańcy przy pomocy fizjoterapeuty oraz opiekuna będą mobilizowani do 
walki o zachowanie bądź odzyskanie sprawności fizycznej. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

4000,00 

3.  B0034BD 

Fizjoterapia przez duże F. 
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 
Zakup dla potrzeb pensjonariuszy 6 Domu Pomocy Społecznej 
dwukanałowego elektrostymulatora FIRING EVO w celu utrzymania i 
poprawienia ich sprawności. Dzięki miejscowemu stymulowaniu obszaru 
chorej tkanki impulsem elektrycznym przyczynimy się do zmniejszania 
natężenia bólu poprzez bezpośrednie oddziaływanie na jego 
powierzchniowość poprawiając komfort życia mieszkańców placówki. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

4600,00 

4.  B0242BD 

Zakup zabawek dla dzieci - Żłobek Miejski nr 12, ul. Tokarzewskiego 53. 
Ul. Tokarzewskiego 53. 
Zakup zabawek dostosowanych do wieku dzieci w różnej grupie wiekowej od 
roku do 3 lat np. zabawki interaktywne, gry, puzzle, zabawki drewniane, lalki, 
maskotki, auta. 
Żłobek nr 12 zapewnia opiekę dla ponad 65 dzieci do lat 3 z terenu Miasta 
Łodzi. 

6000,00 

5.  B0124BD 

Organizacja zajęć dodatkowych w PM 49 przy ul. Marysińskiej 49. 
Ul. Marysińska 49. 
Warsztaty edukacyjne dla dzieci z PM 49. Celem warsztatów jest pomoc 
dzieciom w poznaniu otaczającego świata, rozbudzenie ciekawości badawczej 
oraz miłości do przyrody jako źródła fascynacji, logiki i piękna. Zajęcia 
miałyby się odbywać co dwa miesiące w roku szkolnym 2018/2019 łącznie 
może odbyć się 5 warsztatów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 49. 

6500,00 

6.  B0061BD 

Przy Radlińskiej biblioteka na głos czytelnika czeka. 
BM, Filia nr 8, ul. Radlińskiej 2.  
W ramach zadania biblioteka zakupi około 400 książek i audiobooków (ilość 
zależna od średniej ceny) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Nie dotyczy. 

8000,00 
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7.  B0013BD 

Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy 
Marynarskiej. 
Filia nr 6 BM, ul. Marynarska 9. 
Przewiduje się zakup ok. 400 książek wydanych tradycyjnie oraz ok. 50 
jednostek audiobooków. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

8.  B0106BD 

Czytamy z "4". 
BM Filia nr 4, ul. Franciszkańska 71 a. 
Zakup książek dla dzieci, dorosłych i młodzieży. Uzupełnienie księgozbioru w 
lektury szkolne. Nabycie nowości w tym wydrukowanych dużym drukiem. 
Nie dotyczy. 

10000,00 

9.  B0125BD 

Projekt ekologiczny nt. zanieczyszczeń powietrza PM 49, ul. Marysińska 
49. 
Ul. Marysińska 49. 
Województwo łódzkie i Łódź, w której mieści się nasze przedszkole, należy do 
bardzo zanieczyszczonych rejonów Polski. Nasze przedszkole należy do Sieci 
Placówek Promujących Zdrowie i od wielu lat podejmujemy działania 
ekologiczne. Projekt obejmuje edukację ekologiczną dzieci z PM nr 49 oraz 
organizację wojewódzkiego konkursu międzyprzedszkolnego promującego 
ekologię i działania na rzecz czystego powietrza w regionie. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 49. 

16795,75 

10.  B0079BD 

Stare Miasto bez psich kup. 
Stare Miasto. 
Dwuosobowe ośmiogodzinne patrole Straży Miejskiej w rejonie Starego 
Miasta sprawdzają czy wszyscy właściciele czworonogów sprzątają po swoich 
pupilach. Tym nieprzestrzegającym przepisów dotyczących niezaśmiecania 
miasta wręczają woreczki jako upomnienie. Na recydywistów nakładają kary. 
Ogólnodostępne. 

20000,00 

11.  B0036BD 

Zrelaksowany senior to radosny senior. 
6 Dom Pomocy Społecznej, ul. Złotnicza 10. 
„Zrelaksowany senior to radosny senior" to projekt mający na celu 
stworzenie idealnego miejsca do odpoczynku dla seniora na świeżym 
powietrzu. Zadanie składa się z następujących etapów: wyrównanie podłoża 
kostką brukową oraz postawienie zadaszonej altany. 
Beneficjentami zadania będą mieszkańcy 6 DPS. 

22500,00 

12.  B0113BD 

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

25000,00 

13.  B0126BD 

Przedszkole odNOWA - wymiana drzwi w salach PM 49, ul. Marysińska 
49. 
Ul. Marysińska 49.  
Wymiana i montaż niestandardowych drzwi znajdujących się pomiędzy 
salami zajęć grupowych a częściami wspólnymi w PM 49   przy ul.   
Marysińskiej 49. Na piętrze wymiana drzwi, na drzwi ruchome pozwalające 
na powiększenie przestrzeni wspólnej np. podczas cyklicznych wydarzeń tj.: 
Dzień Babci i Dziadka, Gwiazdka, Dzień Matki i Ojca itp. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 49. 

30000,00 

14.  B0135BD 

Bezpieczny i dydaktyczny plac zabaw - wyposażenie ogrodu 
przedszkolnego w PM 77. 
ul. Bracka 23. 
Projekt w założeniu ma za zadanie wyposażenie ogrodu PM 77 w bezpieczny 
oraz wielofunkcyjny sprzęt do zabaw a także w ławki, kosze na śmieci. W 
planach ma służyć także zagospodarowaniu ziemi (24 m 2 : 15 m x 1,6 m) 
przed przedszkolem — wyrównanie terenu, nasadzenia kwiatowe i 
krzewiaste oraz trawnik.  

35280,00 
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Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci z PM 77. 

15.  B0031BD 

E-biblioteka w SP 58. 
Biblioteka w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 
Stworzenie centrum multimedialno - czytelniczego w bibliotece SP 58. 
Wyposażenie biblioteki w nowoczesny sprzęt komputerowy: 5 zestawów 
komputerowych, 26 tabletów. Zakup elektronicznego dostępu on- line do 
zasobów IBUK LIBRA. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP 58. 

39845,00 

16.  B0020BD 

Rekultywacja terenów u zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej. 
Plac zlokalizowany przy zbiegu ulic Marysińskiej i Górniczej przy stacji 
roweru miejskiego. (B-50, działka: 61/1, 61/32, 61/2). 
Posprzątanie terenu, rekultywacja trawnika, nasadzenia krzewów i 
postawienie ławek.  
Ogólnodostępne. 

45500,00 

17.  B0021BD 

Bezpieczne przejście - naprawa i wybudowanie chodnika. 
Ul. Górnicza na wysokości posesji 2 i 4. 
Wybudowanie i naprawa 60 m chodnika przy nowych budynkach 
mieszkalnych. Rekultywacja trawnika przylegającego do chodnika oraz 
wymiana zniszczonych krawężników. 
Ogólnodostępne. 

54500,00 

18.  B0131BD 

Wymiana okien w PM 160. 
ul. Marysińska 100 a. 
Zadanie obejmuje wymianę 19 starych, nieszczelnych, drewnianych okien 
zarówno w salach dydaktycznych jak i w innych pomieszczeniach w 
przedszkolu takich jak hol, szatnia, kuchnia. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci i pracownicy PM 160. 

60000,00 

19.  B0123BD 

Zielone skwery Marysińskiej. 
Działka przy ul. Marysińskiej w rejonach numerów 88 i 88 a. 
Wykonanie nasadzeń na zaniedbanych działkach przy budynkach 
mieszkalnych przy ul. Marysińskiej 88 i 88 a, drzewami takimi jak: klon 
Globosum kulisty szczepiony na pniu, klon kulisty czerwony szczepiony na 
pniu, lipy drobnolistne (ok. 40 drzew). Przy istniejących parkingach 
samochodowych wykonanie nasadzeń krzewami typu: berberysy, tawuły i 
azalie oraz trawami ozdobnymi ok. 200 krzewów. Pomiędzy roślinnością i 
istniejącymi chodnikami ustawienie małej architektury w postaci kilku ławek 
dla spacerowiczów i mieszkańców pobliskich budynków mieszkalnych. Na 
90% powierzchni wykonanie nowej nawierzchni trawy oraz wyłożenie wokół 
części nasadzeń kruszywem ozdobnym Postawienie koszy na psie 
nieczystości. 
Ogólnodostępne. 

68500,00 

20.  B0134BD 

Skok w dal w SP 30, ul. Rysownicza 1/3. 
Ogrodzony teren zielony SP 30, od zachodniej strony, w okolicach placu 
zabaw. 
Celem tego zadania jest budowa rozbiegu ze skocznią do skoku w dal na 
terenie SP 30. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP30.  

70000,00 

21.  B0178BD 

Budżet dla zabytków - ratujemy kamienicę przy ul. Franciszkańskiej 10 - 
dokumentacja i zabezpieczenie budynku. 
Jedna z niewielu zachowanych na Bałutach "detalowych" kamienic, ozdobiona 
gryfami, przy ul. Franciszkańskiej 10 (nr działki B47-410/1). 
Projekt zakłada przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z 
badaniami dla elewacji i klatki schodowej kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 
10 oraz zabezpieczenie jej przed dalszą dewastacją, osypywaniem się tynków 
i dekoracji sztukatorskich. 
Ogólnodostępne. 

75400,00 
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22.  B0127BD 

Przedszkole odNOWA - wymiana wyposażenia w salach zajęć grupowych 
w PM 49. 
Ul. Marysińska 49.  
Wymiana mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek w salach zajęć grupowych 
PM 49 poprzez zakup: 20 stolików i 120 krzesełek z możliwością regulacji 
wysokości, 12 regałów i półek, 4 biurka dla nauczycieli, zabawek oraz pomocy 
dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci w różnej grupie wiekowej od 
3 do 7 lat. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 49. 

80000,00 

23.  B0272BD 

Remont chodników - osiedle Zbożowa, Czarnieckiego, Marynarska, 
Szklana. 
Zbożowa, Czarnieckiego, Marynarska, Szklana. 
Remont / budowa chodników, które posiadają liczne ubytki. 
Ogólnodostępne. 

85050,00 

24.  B0032BD 

Modernizacja pracowni komputerowej. 
Pracownia komputerowa w budynku SP 58, ul. Młynarska 42/46. 
Stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej składają się następujące 
prace: malowanie klasopracowni, zakup i montaż rolet okiennych, zakup 
stolików i krzeseł uczniowskich, biurka i krzesła dla nauczyciela, regału, 
zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczyciela: 25 komputerów 
stacjonarnych z oprogramowaniem, zakup 25 ekranów komputerowych i 25 
zestawów głośnikowych, zakup 25 klawiatur komputerowych i 25 myszek, 
zakup tablicy interaktywnej, ekranu i projektora krótkoogniskowego, 
systemu nagłaśniającego, montaż i konfiguracja zakupionego sprzętu. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły. 

98200,00 

25.  B0187BD 

Parking dla mieszkańców ulicy Zbożowej i Czarnieckiego. 
B-49 - 568/77, 568/41. 
Budowa parkingu jednorzędowego dla mieszkańców - nawierzchnia z płyt 
ażurowych na podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 25 cm, o powierzchni 
ok 220 m2 wraz z chodnikiem przy ul. Zbożowej wzdłuż parkingu. 
Oddzielenie planowanego parkingu od istniejącej siłowni żywopłotem oraz 
przełożenie istniejącego chodnika do boiska. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

26.  B0197BD 

Remont skweru przy Franciszkańskiej. 
Skwer przy Franciszkańskiej. 
Zadanie polega na remoncie skweru: dosadzeniu drzew, krzewów, remoncie 
chodników oraz uporządkowaniu i ogrodzeniu trawników. 
Ogólnodostępne. 

100000,00 

27.  B0092BD 

Profesjonalna pracownia nauk ścisłych w SP 153. 
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Remont i wyposażenie pracowni spełniającej normy i potrzeby współczesnej 
dydaktyki i edukacji. Pracownia zostanie przystosowana do prowadzenia w 
niej zajęć przede wszystkim z biologii, chemii i fizyki. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153.  

110000,00 

28.  B0143BD 

Bezpieczna droga do SP 30, ul. Rysownicza 1/3. 
Zachodnia strona ul. Rysowniczej, od ul. Okopowej do ul. Szewskiej. 
Celem tego zadania jest zapewnienie bezpiecznego dojścia do SP 30 od strony 
południowej, od ul. Okopowej na północ, w stronę ul. Szewskiej. 
Ogólnodostępne. 

121000,00 

29.  B0186BD 

Uzupełnienie szpalerów drzew na Bałutach Dołach i nowe nasadzenia. 
Pasy drogowe na Bałutach Dołach. 
Zadanie polega na uzupełnieniu szpalerów drzew na Starych Bałutach 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. 

135000,00 
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30.  B0195BD 

Modernizacja szatni w XXIV LO.  
ul. Marysińska 61/67. 
Remont szatni uczniowskich w szkole obejmuje zakup szafek dla 400 
uczniów, demontaż starych szatni oraz malowanie sufitów, malowanie ścian z 
naprawą tynków, osuszeniem i ich odgrzybieniem, wymianę instalacji 
elektrycznej połączonej z montażem lamp oświetleniowych. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie XXIV LO. 

176000,00 

31.  B0154BD 

Z bram i podwórek na boiska i hale sportowe - przeciwdziałanie 
patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty. 
Zadanie realizowane będzie w dzielnicy Bałuty w rejonie ulic: Marysińska, 
Marynarska, Sporna - Zagajnikowa, Wojska Polskiego, Górnicza, Okopowa, 
Franciszkańska, Łagiewnicka, Krzyżowa, Żabia, Dolna. 
Wnioskowane zadanie polegać będzie na organizacji czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży zamieszkującej dzielnicę Bałuty zagrożonym patologiami oraz 
wykluczeniem społecznym. Objęcie fachową opieką trenersko-instruktorską 
70 młodych mieszkańców Bałut dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny w 
okresie od marca do października 2019 r. Proponowane zadanie składać się 
będzie z 2 działań: Wyciąganie dzieci z bram i podwórek łódzkich Bałut oraz 
zapewnienie opieki wychowawczej, aktywnego spędzania wolnego czasu 
poprzez zaangażowanie w zajęcia sportowo-rekreacyjne wraz z 
zapewnieniem im ciepłego posiłku. Organizacja pikniku integracyjnego z 
udziałem krajowych zawodników rugby i zapasów w stylu wolnym. 
Z realizacji zadania skorzystają zagrożeni wykluczeniem najmłodsi 
mieszkańcy dzielnicy Bałuty bez względu na płeć, wiek oraz status społeczny. 
Dwa razy w tygodniu w okresie marzec -październik 2019 r. będą oni 
nieodpłatnie uczestniczyć w zajęciach sportowo rekreacyjnych. 

182000,00 

32.  B0128BD 

Przedszkole odNOWA - zagospodarowanie terenu zielonego z 
modernizacją placu zabaw PM 49. 
Ul. Marysińska 49.  
Uporządkowanie i renowacja terenu zielonego przynależącego do terenu PM 
49, wygospodarowanie przestrzeni do organizacji imprez rodzinnych na 
terenie PM nr 49, budowa altany (projekt i realizacja), budowa nowego placu 
zabaw l (projekt i realizacja) - zakup i montaż profesjonalnych urządzeń. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą dzieci uczęszczające do PM 49. 

230000,00 

33.  B0235BD 

Osiedlowa Scena Teatralna „Pod chmurką". 
Scena zlokalizowana będzie na terenie administrowanym przez SP 81 przy ul. 
E. Plater 28/32, na tarasie szkolnym. 
Zadanie polega na utworzeniu zewnętrznej zadaszonej sceny, umiejscowionej 
na tarasie szkolnym pomiędzy budynkiem szkolnym a kompleksem boisk 
„Orlik". Scena miałaby przylegać do ściany bocznej budynku sali 
gimnastycznej. Odbywać się na niej będą pokazy teatralne, taneczne oraz 
wszelkie imprezy środowiskowe o zasięgu szkolnym i osiedlowym. W skład 
zadania wchodzi również zakupienie miejsc do siedzenia dla uczestników 
wydarzeń organizowanych z wykorzystaniem sceny.  
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie szkoły i okoliczni 
mieszkańcy. 

230000,00 

34.  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. 

236000,00 

35.  B0008BD 

Rowerem na Doły – ciąg pieszo-rowerowy na Północnej. 
Ul. Północna od Spornej do al. Palki. 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania Północnej, Spornej i 
Wierzbowej do al. Palki. Łącznie 300 m. 

300000,00 
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Ogólnodostępne. 

36.  B0091BD 

Multimedialna szkoła (nowoczesne technologie w SP 153). 
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Celem projektu jest zakup tabletów, oprogramowania, tablic multimedialnych 
etc. do sal lekcyjnych w SP 153. Dzięki zakupionemu sprzętowi edukacja 
stałaby się przyjemniejsza i bardziej efektywna. Podczas pracy z 
nowoczesnymi technologiami młodzież i dzieci uczą się przez zabawę. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153. 

300000,00 

37.  B0147BD 

Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 27. 
Żłobek Nr 27 przy ul. Franciszkańskiej 167/171. 
Docieplenie ścian poprzez ułożenie warstwy styropianu wraz z 
wykończeniem tynkiem strukturalnym. Docieplenie dachu - położenie papy 
termozgrzewalnej wraz z obróbką blacharską. Wymiana instalacji c.o. wraz z 
grzejnikami. 
Żłobek zapewnia opiekę dla dzieci do lat 3. 

300000,00 

38.  B0057BD 

Bezpieczna droga do szkoły. Remont osiedlowej ul. Starosikawskiej - 
Etap I. 
Osiedle im. Władysławy Bytomskiej, ulica osiedlowa w rejonie bloku 
mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94 i Obrońców Westerplatte 7 
(działki nr 100/2, 100/7, 93/2, 91/10, 91/14 i 102/23 w obrębie B-50). 
Zadanie   obejmuje   opracowanie   dokumentacji   projektowo - 
kosztorysowej      naprawę nawierzchni ulicy osiedlowej na odcinku od ul. 
Wojciecha Głowackiego do ul. Org. „Wolność i Niezawisłość". W ramach etapu 
I zostanie naprawiona nawierzchnia ulicy osiedlowej w rejonie bloku 
mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 92/94 do działki nr 91/14 przy ul. 
Obrońców Westerplatte 7. Remont obejmie wymianę nawierzchni asfaltowej 
wraz z krawężnikami i chodnikiem oraz modernizację słupów 
oświetleniowych. 
Ogólnodostępne. 

345000,00 

39.  B0119BD 

Remont ul. Libelta. 
ul. Libelta. 
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do łącznika Libelta z 
Harcerską (210 m długości i 6m szerokości). 
Ogólnodostępne. 

350000,00 

40.  B0120BD 

Remont ul. Harcerskiej. 
ul. Harcerska. 
Remont nawierzchni ulicy wraz z podbudową odcinka do łącznika 
Harcerskiej z Libelta (210 m długości i 6m szerokości). 
Ogólnodostępne. 

350000,00 

41.  B0256BD 

Wymiana chodników przy ul. Przemysłowej (od ul. Wojska Polskiego do 
ul. Boya-Żeleńskiego). 
Chodnik wzdłuż   ul.   Przemysłowej, na długości od ul. Wojska Polskiego   do   
ul. Boya-Żeleńskiego, po obu stronach ulicy. 
Wyrównanie nawierzchni i wymiana chodnika (obecnie jest w fatalnym 
stanie) na całej długości ulicy Przemysłowej (po obu stronach ulicy, od ul. 
Wojska Polskiego do ul. Boya-Żeleńskiego) oraz postawienie 4 sztuk koszy na 
śmieci i 4 sztuk ławek (po jednej sztuce na 1/2 chodnika na każdą stronę 
ulicy). 
Ogólnodostępne. 

351200,00 

42.  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. 

400000,00 
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43.  B0172BD 

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

400000,00 

44.  B0175BD 

Zielony skwer łączący pokolenia - etap I. 
Skwer przy ul. Sojczyńskiego między ulicami Marynarską a Kolektywną 
(między blokami). 
Pierwszy etap projektu, to rewitalizacja całości zielonego skweru o 
powierzchni około 2500 m2 pomiędzy blokami i stworzenie przyjaznej 
przestrzeni integrującej pokolenia, sąsiadów i właścicieli psów. Wydzielona 
strefa relaksu - założenie łąki kwiatowej, zamontowanie kilku miejskich 
hamaków -jako ciekawych i zachęcających miejsc do siedzenia i zabawy, 
odnowienie murku od strony ulic (Sojczyńskiego i pomiędzy kamienicą, a 
skwerem), ścieżek i nasadzeń. Strefa dla psów z koszem na odchody. 
Inwestycja w systemie „Zaprojektuj i wybuduj". 
Ogólnodostępne. 

400000,00 

45.  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. 

400000,00 

46.  B0012BD 

Mostowskiego Od Nowa - remont chodników oraz budowa miejsc 
parkingowych na ul. Tadeusza Mostowskiego. 
ul. Tadeusza Mostowskiego. 
Położenie nowych chodników oraz wydzielenie miejsc parkingowych. 
Teren należący w całości do miasta nie będzie utrudnień w dostępie do 
posesji. 

420000,00 

47.  B0093BD 

Nowoczesna szkoła (remont i modernizacja w SP 153). 
SP 153, ul. Obrońców Westerplatte 28. 
Zadanie składa się z trzech części składowych: kompleksowego remontu sali 
gimnastycznej oraz zaplecza, remontu szatni, zakupu szafek uczniowskich 
skutkowych - ok 250 szt. skrytek dla uczniów. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 153. 

485000,00 

48.  B0221BD 

Bałuty-Doły, bez błota do szkoły. 
Obręb ulic Staszica 12 a , Staszica 12, Staszica 4 - Głowackiego 15, 
Głowackiego 17. 
Wykonanie rekultywacji trawników pomiędzy budynkami w obrębie Boya 
Żeleńskiego 3 -Głowackiego 15, 17-Staszica 4. Uporządkowanie istniejących 
miejsc postojowych pomiędzy budynkami Staszica 12 a - Głowackiego 17 - 
Boya Żeleńskiego 3 a przy nich trawnik i nasadzenia krzewów, chodnik 
pomiędzy budynkami stanowiący dojścia do głównych ulic. 
Ogólnodostępne. 

494000,00 

49.  B0265BD 

Zielony łącznik na Bałutach. 
Niezagospodarowany 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 15 m. 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. 

640000,00 
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50.  B0232BD 

Nowy chodnik. 
Cała długość ul. Młynarskiej. 
Wymiana chodnika na nowy, położenie od podstaw. 
Ogólnodostępne. 

690000,00 

51.  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. 

750000,00 

52.  B0230BD 

Modernizacja boiska szkolnego przy XIII LO . 
ul. Eliasza Chaima Majzela 4, boisko znajduje się od strony ul. Bojowników    
Getta Warszawskiego. 
W wyniku modernizacji zmieniona zostanie nawierzchnia z asfaltowej na 
poliuretanową, podwyższone ogrodzenie zabezpieczone piłkochwytami, 
zamontowana nowa brama i furtka, zmienione oświetlenie na solarne, 
zamontowana zostanie konstrukcja do koszykówki, piłki siatkowej i ręcznej. 
Postawione zostaną 4 ławeczki, 2 kosze na śmieci i założona wokół terenu 
boiska kostka brukowa. 
Z efektów realizacji zadania korzystać będzie młodzież z XIII LO oraz 
okoliczni mieszkańcy. 

785700,00 

53.  B0170BD 

Boisko wielofunkcyjne w okolicy Starego Rynku dla SP 45 i trenera 
osiedlowego. 
Rejon Starego Rynku i Parku Staromiejskiego – SP 45, ul. Bojowników Getta 
Warszawskiego 3. 
Modernizacja terenu boiska szkolnego i wybudowanie wielofunkcyjnego 
boiska sportowego dla SP 45 oraz dla dzieci i młodzieży uczestniczących w 
popołudniowych i wakacyjnych zajęciach sportowych w ramach programu 
Miasta „Trener osiedlowy". 
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie SP 45 i okoliczni 
mieszkańcy. 

844000,00 

54.  B0005BD 

Naprawa nawierzchni drogi osiedlowej i utworzenie miejsc 
parkingowych wykorzystując zniszczone tereny i nieużytki przy ul. 
Emilii Plater. 
Utworzenie miejsc parkingowych - ul. Emilii Plater od numeru 13 do 19 
(głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Renowacja (budowa) 
drogi osiedlowej na całej szerokości ul. Emilii Plater między Boya-
Żeleńskiego, a Bracką. 
Utworzenie miejsc parkingowych - Ul. Emilii Plater od numeru 13 do 19 
(głównie pozostałości po trawnikach, pobocze ulicy). Wydzielenie niewielkiej 
części trawnika, wzdłuż ulicy Emilii Plater (również część między blokami) i 
wypełnienie ich żwirem lub betonem oraz ustawienie niskich blokad, żeby nie 
wjeżdżano dalej na trawnik. Wymiana nawierzchni drogi osiedlowej na całej 
szerokości ul. Emilii Plater między Boya-Żeleńskiego, a Bracką, wraz z drogą 
prowadzącą wzdłuż garażów i pod bloki. Wylanie betonu i ustanowienie 
wąskiego chodnika. 
Ogólnodostępne. 

916000,00 

55.  B0255BD 

Modernizacja ul. Rysowniczej z rozbudową miejsc parkingowych między 
ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 
Wskazany w zadaniu fragment ul. Rysowniczej znajduje się na osiedlu Bałuty 
Doły, pomiędzy ul. Marysińską a ul. Franciszkańską. 
Zasadniczym elementem zadania jest remont wskazanego w tytule odcinka 
jezdni ul. Rysowniczej wraz z instalacją odpływów kanalizacyjnych. 
Nawierzchnia, z powodu braku jakiejkolwiek konserwacji, niszczeje. Stąd 
najlepszym rozwiązaniem będzie zerwanie tego, co po dawnym asfalcie 
zostało i ułożenie kostki brukowej odporną na nacisk do .15 t. Oprócz 

1010000,00 
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renowacji ulicy proponuje się także wyznaczenie równoległych do jezdni 
miejsc parkingowych dla mieszkańców okolicznych bloków. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych proponuje się ustawienie dwóch spowalniaczy dla 
samochodów. 
Ogólnodostępne. 

 


