Zestawienie zadań do Budżetu Obywatelskiego 2017/2018
na posiedzenie Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego w dniu 29 czerwca 2017 roku
[aktualizacja: 28/06/2017, godz. 15:30]
Lp.

Realizator
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Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

1

BPKSiT
L0001

Piesze metro.
Granice administracyjne miasta Łodzi.
Projekt zakłada zaznaczenie na mapie Łodzi charakterystycznych
miejsc (zabytków, placów, dworców) i określenia czasu
potrzebnego na przejście między nimi. Mapa na wzór planu
połączeń tramwajowych w Łodzi, jednakże pomiędzy punktami
będzie określony dystans oraz czas przejścia pieszo.
Wydrukowane mapki znalazłyby sie w wybranych punktach
miasta. Informacja taka przyda się zarówno turystom, jak i
mieszkańcom. Celem projektu jest promocja komunikacji pieszej.

2

BPKSiT
L0017

Wystawa psów nierasowych
Ul Piotrkowska/ Pasaż Schillera
Pokaz i nagrodzenie najwspanialszych psów nierasowych.

BPKSiT
L0018

Planeta Łodzian - Festiwal Akcji Międzygalaktycznych
EC1/Nowe Centrum Łodzi.
Najazd kosmitów na Łódź w formie iluminacji świetlnej, parada
kosmitów po ulicach Łodzi , kosmiczne disco, kosmiczna uczta,
pokazy kultowych filmów Science Fiction, spotkania z
gwiazdami filmów i autorami książek SF, wystawa robotów,
warsztaty pisania opowiadań SF, konkurs z nagrodami na
najwspanialsze kosmiczne dzieło w dowolnej formie.

3

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Mapa „pieszego metra” będzie narzędziem pomocnym
mieszkańcom. Pokazywać będzie w jakim czasie można
przejść pomiędzy charakterystycznymi punktami w
Łodzi. Będą to np. ważniejsze place, teatry, muzea i inne
instytucje kultury oraz parki, obiekty sportowe, uczelnie i
inne obiekty użyteczności publicznej. Część z nich mieści
6000,00
się w zabytkowych budynkach o ciekawej architekturze.
Założeniem powstania mapy, oprócz promocji
komunikacji pieszej, jest pokazanie mieszkańcom
łódzkich atrakcji, które można zobaczyć „po drodze” idąc
do miejsca docelowego. Powyższe działania wzmocnią
promocję wewnętrzną w mieście, co należy popierać,
dlatego też wydano opinię pozytywną.
N
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
negatywnie opiniuje przedłożony wniosek. Organizacja
wystawy nie jest zadaniem własnym gminy. Jednostką,
40000,00 która może zrealizować wystawę jest Łódzkie Centrum
Wydarzeń. Jednostka ta jest organizatorem wszystkich
imprez i wydarzeń kulturowych w Łodzi. Biuro Promocji,
Komunikacji Społecznej i Turystyki nie może
organizować wydarzeń i imprez.
N
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
negatywnie opiniuje przedłożony wniosek. Organizacja
tak rozbudowanego Festiwalu nie będzie możliwa w rok.
1900000,00
W Łodzi istnieją już wydarzenie o podobnej tematyce jest
to Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. W związku
z tym nie widzimy zasadności powielania już istniejącego
festiwalu zważywszy, iż się on popularnością i renomą.

Kwota po
weryfikacji

2000,00

121180,00

2193190,00
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Kwota po
weryfikacji

Jednak, która może zrealizować Festiwal jest Łódzkie
Centrum Wydarzeń. Jednostka ta jest organizatorem
wszystkich imprez i wydarzeń kulturowych w Łodzi.

4

5

BPKSiT
L0021

BPKSiT
L0038

www.wyszukaj.xyz - szybki dostęp do (pod)miejskich stron
internetowych poprzez zmianę w przeglądarce internetowej
strony startowej.
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, Bałucki Ośrodek
Kultury "Lutnia", Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej",
Bałucki Ośrodek K Kultury "Rondo", Centrum Kultury Młodych,
Centrum Kultury Młodych - Klub "Dąbrowa" - filia, Dom
Kultury "502", Dom Kultury "Ariadna", Dom Kultury "Widok",
ŁódzkiDom Kultury, Urząd Miasta Łodzi, Delegatury, CIT-y,
PUP-y.
Akcja informacyjna wśród łodzian (w tym pracowników
samorządowych)
obejmująca wywieszenie 50 plakatów,
wyłożenie 10000 ulotek i rozesłanie wiadomości e-mail na temat
możliwości szybszego dostępu do miejskich stron internetowych
CIT, CKM, ŁDK, MPK, PUP, UMŁ i ZDIT dzięki zamianie w
przeglądarce
internetowej
domyślnie
ustawionej j
wyszukiwarki internetowej (strony startowej) na stronę
zbudowaną w czynie społecznym j www.wyszukaj.xyz

N
Druk ulotek i plakatów jest niewspółmierny do
zamierzonych efektów końcowych. By móc dotrzeć do
każdego gospodarstwa domowego potrzebne jest ok. 355
tysięcy egzemplarzy ulotek. Aby dotrzeć do każdej
jednostki samorządowej i jednostek podległych (tzn
żłobki,
przedszkola,
zespół
szkół,
schroniska
5000,00 młodzieżowe, ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki
wychowawcze itp.) potrzebny jest o wiele większy
nakład plakatów. Jak wynika z opinii uzyskanej z
Wydziału Informatyki, Urząd Miasta Łodzi dysponuje już
swoją stroną internetową i potrzeba dodatkowego
umieszczania jej skrótu na wyżej podanej stronie nie
wynika z kwestii technicznych a jedynie może być
ułatwieniem dla używania przez urządzenia mobilne.

5560,00

Święto San Escobar.
Ulica Piotrkowska.
Ludowo - Demokratyczna Republika Świętego Escobara, odkryta
w styczniu 2017 roku przez zupełny przypadek przez pana
Witolda Waszczykowskiego, Ministra Spraw Zagranicznych, nie
posiada swojego Święta w Polsce. Czas najwyższy takowe
ustanowić i pokazać światu, że Łódź jest przyjaznym miastem na
polityczno - geograficznej mapie świata i radośnie przyjmuje
odkrycie tej Republiki.

P
Impreza może zostać zrealizowana, ale właściwą
jednostką organizacyjną do realizacji zadania jest
Łódzkie Centrum Wydarzeń. Biuro Promocji,
Komunikacji Społecznej i Turystyki organizuje jedynie
oficjalne święta patriotyczne, ustanowione lub uchwalone
przez Sejm lub dotyczące historii i dziedzictwa Łodzi.
450000,00 Wskazana data – 10 stycznia wydaje się kłopotliwa,
ponieważ oznacza konieczność realizacji prac
organizacyjnych imprezy w bardzo krótkim terminie.
Rekomendowana
jest
zmiana
daty
imprezy.
Charakter zgłoszonej imprezy wymaga aby organizator
zadbał by nie naruszała ona praw osób trzecich i nie
obrażała uczuć religijnych. Zweryfikowany budżet,
zaakceptowany przez Wnioskodawcę stanowi załącznik

527300,00
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BPKSiT
L0045

Poznaj przyjaciół z dzieciństwa - rozbudowa i promocja
szlaku turystycznego „Łódź Bajkowa".
Lokalizacja - działka nr S2-281/8 lub S2-285.
Usytuowanie pomnika Misia Coralgola przy Dworcu Łódź
Fabryczna
w
tym:
uzyskanie
praw
autorskich
wykonanie
projektu
i
odlewu
opracowanie
i
wydanie
folderu
przygotowanie
pieczątki
z
wizerunkiem
postaci
zakup
drobnych
gadżetów
dla
dzieci
-event
na
odsłonięcie
pomnika
- cykl wycieczek dla najmłodszych

BPKSiT
L0048

Grembach - Ocalić od zapomnienia
Widzew; Niciarniana, Czechosłowacka, Kresowa, Pograniczna.
"Grembach - Ocalić od zapomnienia" to projekt stworzenia
pamiątkowego
albumu
fotograficznego
poświęconego
zabytkowemu terenowi dawnego osiedla tkaczy i innych l
przyległych terenów wokół dawnych zakładów nici przy ul.
Niciarnianej.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

do karty analizy.
P
Projekt został oceniony pozytywnie pod warunkiem
uzyskania pozytywnych finalnych decyzji dotyczących
praw autorskich oraz pozytywnej opinii z Zarządu /dróg i
/transportu oraz Biura Architekta Miasta. Uzgodnienia w
sprawie praw autorskich do wizerunku postaci Misia
Coralgola - została wyrażona wstępna zgoda uzgodnienia telefoniczne. Projekt ma na celu promocję
szlaku Łódź Bajkowa. W przestrzeni miejskiej już
istnieje rodzimy szlak promujący dziedzictwo filmowe
Łodzi. Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i
149000,00
Turystyki stara się aby szlak Łódź Bajkowa sie rozwijał i
cieszył najmłodszych oraz ich rodziców. Realizacja
projektu pozytywnie wpłynie na jakość przestrzeni
miejskiej. Dodatkowo spacery i eventy dla dzieci i ich
rodziców zachęcą Łodzian do poznawania swojego
miasta. Wysoką wartość promocyjną będzie miało
również wydanie zaktualizowanej publikacji "Szlakiem
Łodzi Bajkowej", w której znajdzie się miejsce na
zebranie kolejnego stempla, który będzie można uzyskać
po odwiedzeniu instytucji znajdującej się w pobliżu
pomnika.
P
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystki
pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek. Brak jest
informacji o książce (ilość stron, gramatura papieru,
oprawa czy zdjęcia czarno-białe czy kolorowe, czy
książka będzie posiadała ISBN itp.) Autor propozycji w
15000,00
rozmowie telefonicznej wskazał jedynie, że oprawa
albumu ma być miękka. Przy założeniu druku min. 2000
egzemplarzy w miękkiej oprawie, ilość stron od 120 do
220, papier offset klasa 3, zdjęcia czarno-białe druk
wyniesie 11000 zł. Dodatkowe 5 tys. zł musi być
zarezerwowane na skład książki.

Kwota po
weryfikacji

81800,00

22000,00
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BPKSiT
L0118

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

Upiększmy Łódź - edycja 2 (ulepszona).
Brak konkretnej lokalizacji - wiele lokalizacji.
Pomalowanie 20 skrzynek elektrycznych – lokalizacji na terenie
Łodzi
ciekawymi
dla
oka
motywami.
Główne
warunki
realizacji
projektu:
- skrzynki będą malowane ręcznie, a nie z szablonu,
- nie można odgórnie ograniczyć ilości kolorów, tematyki ani
szczegółowości
nadesłanych
prac;
- skrzynki będą malowane całe (oprócz boku, który stoi zbyt
blisko
innej
skrzynki/budynku);
- wybór skrzynek przez wykonawcę będzie konsultowany z
pomysłodawcą projektu.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
PProjekt ma na celu promocję Łodzi oraz poprawienie
jego wizerunku. Tut. biuro podejmowało już podobne
inicjatywy w latach ubiegłych. Realizacja projektu
pozytywnie wpłynie na jakość przestrzeni miejskiej
poprzez artystyczną rewitalizację zniszczonych skrzynek
energetycznych. Z publicznych przestrzeni znikną
zdewastowane i pomalowane przez wandali obiekty.
Dodatkowo, podczas projektu do akcji zostaną włączeni
mieszkańcy miasta, którzy przedstawią swoje propozycje
projektów graficznych do przeniesienia na skrzynki a
następnie zostaną poddane głosowaniu. W opinii Biura
Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki koszt
artystycznego pomalowania skrzynki będzie się wahać od
1000 do 1500 zł (na podstawie działań realizowany w
2012 r. oraz 2016 r.) Malowanie z szablonu to koszt ok.
660 zł. Obecne projekty, ze względu na otwartą formę
23000,00 projektowania mogą być jeszcze bardziej złożone co
podniesie koszty artystycznego przeniesienia ich na
skrzynki.
Ponadto według Biura Promocji, Komunikacji Społecznej
i Turystyki nagrody dla wygranych w konkursie na
projekt graficzny skrzynki powinny być wyższe niż 50 zł.
Podwyższono tę kwotę do 100 zł aby zachęcić do udziału
w konkursie. Dopisano pozycję przygotowanie graficzne
i druk plakatu w ilości 200 szt. celem rozpropagowania
konkursu na projekty graficzne skrzynek. Całość
wyceniono na podstawie ofert z łódzkich drukarni na
kwotę 1500 zł. Pozycję „inne” doprecyzowano. Będą to
działania promocyjne w tym koordynacja działań,
dystrybucja plakatów, organizacja konkursu, rozliczenia,
administracja stroną www, portalami społecznościowymi,
przygotowanie
briefingu,
informacji
prasowych.
Pozostawiono kwotę 2 000 zł.

Kwota po
weryfikacji

35500,00
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BPKSiT
L0128

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
Obywatel Rodzic - z dzieckiem na święcie Łodzi.
Teren Święta Łodzi (np. pasaż Schillera i pasaż Rubinsteina).
Chcemy, aby rodzice z małymi dziećmi mogli wziąć udział w
Święcie Łodzi. Dlatego podczas tego wydarzenia chcemy aby
ustawiono dwa namioty: w każdym powinny być co najmniej 2
fotele do karmienia, 2 parawany, 2 przewijaki, 2 czajniki, kosze,
podstawowe art. higieniczne dla małych dzieci (jednorazowe
podkłady do przewijania, chusteczki nawilżane, zasypka,
pieluchy w rozmiarach 1-6), dostęp do wody (np. przenośna
umywalka) i prądu.

BPKSiT
L0140

Witacz Stadionu Miejskiego przy Al. Piłsudskiego 138.
Teren pomiędzy torami tramwajowymi na al. Piłsudskiego na
wysokości stadionu miejskiego przy Piłsudskiego 138.
Instalacja witacza Stadionu Miejskiego na przestrzeni pomiędzy
torami na al. Piłsudskiego na wysokości Stadionu. Zadaniem
witacza będzie informowanie osób przejeżdżających al.
Piłsudskiego o lokalizacji Stadionu Miejskiego oraz
prezentowanie informacji o imprezach odbywających się na
Stadionie.

BPKSiT
L0168

"Łódź w obrazku" Fotoksiążka dokumentująca klimat
śródmieścia Łodzi przed rewitalizacją.
Łódź.
Książka - fotoalbum z wplecionymi wywiadami - ma uchronić od
zapomnienia i uwiecznić klimat centrum Łodzi - przed
rewitalizacją. Choć dzisiejszy obraz zniszczonych kamienic i
charakterystycznego środowiska (np. na ul. Wschodniej czy
Włókienniczej) jest daleki od Europejskiego standardu, to za
kilka - kilkanaście lat - już po zmianach w mieście - będzie na
pewno z nostalgią wspominany.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek, jednak
jednostką, która może realizować zadania z wniosku jest
4500,00 Łódzkie Centrum Wydarzeń. Jednostka ta jest
organizatorem Święta Łodzi oraz wszystkich innych
imprez kulturowych w Łodzi. Biuro Promocji,
Komunikacji Społecznej i Turystyki nie może
organizować wydarzeń i imprez.
N
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
negatywnie opiniuje przedłożony wniosek. Zadanie
polegające na instalacji witacza powinien realizować
Zarząd Inwestycji Miejskich, do którego przedmiotowy
300000,00
wniosek powinien był trafić i która to Jednostka realizuje
inwestycje miejskie. Biuro Promocji nie jest w stanie
zweryfikować kosztów zadania z uwagi na brak projektu.
Jednocześnie Biuro podtrzymuje opinię Zarządu Dróg i
Transportu
N
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
negatywnie opiniuje przedłożony wniosek z uwagi na
brak właściwości ( co potwierdza opinia Biura Architekta
Miasta).Brak możliwości realizacji w okresie roku
(informacja jak poniżej) oraz z uwagi na zaniżone koszty.
Brak jest informacji o książce ( ilość stron, gramatura
papieru, oprawa, czy zdjęcia będą czarno - białe czy
30000,00
kolorowe, czy książka będzie posiadała ISBN itp. ).
Autor propozycji zadania w rozmowie telefonicznej
poinformował, że na tym etapie nie wie dokładnie jak ma
wyglądać skład książki, czy wywiad jednej osoby będzie
na stronę czy kilka stron, czy zdjęcia będą kolorowe czy
czarno białe. Autor nie określił, czy zadanie będzie
możliwe merytorycznie do realizacji w jednym roku
budżetowym, czy prowadzone przez kilka lat.

Kwota po
weryfikacji

5000,00

brak analizy

50000,00
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BPKSiT
L0198

Świetlisto-muzyczne kamienice - koncerty muzyczne z
pokazami świetlnymi.
Kamienice miejskie najlepiej przy ul. Piotrkowskiej lub
przecznicach przy niej.
Zadanie polega na organizacji koncertów muzycznych z
pokazami świetlnymi przez cały rok na miejskich kamienicach.
W tygodniu odbywałyby sią koncerty odtwarzane z płyt,
natomiast w piątki i w sobotę występowaliby łódzcy artyści na
żywo. Na kamienicach zostałoby zamontowane oświetlenie LED
o zmiennych kolorach.

BPKSiT
L0216

Organizacja miejskiego sylwestra 2017/2018.
Plac w centrum Łodzi.
Zadanie polega na zorganizowaniu miejskiego sylwestra. Wyda
jednym z placów zlokalizowanych w centrum Łodzi, wskazanym
łodzian.Wydarzenie
będzie
bezpłatne
dla
wszystkich
zainteresowanych.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Rewitalizacja Łodzi przewidziana jest do 2020+.
Dodatkowa informacja otrzymana przez Biuro od
drukarni, to koszt druku z twardą oprawą min. 1000
egzemplarzy wynosić będzie ok. 25.000 tys. Autor
zadania przewidział na druk 5.000 tys tzn, iż druk jednej
książki wyniósłby 5 zł, co oznacza, że koszty druku
zostały zaniżone. Jednostką, która może zrealizować ww
druk książki jest Biuro ds. Rewitalizacji. Ww Biuro
zajmuje się m.in remontem kamienic, ale także
zagospodarowaniem przestrzeni miejskiej, budową
parkingów i zieleńców.
N
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
negatywnie opiniuje przedłożony wniosek. W Łodzi
istnieją już wydarzenia o identycznej tematyce, są to
Light Movie Festival oraz Songwriter Łódź Festiwal. W
związku z tym nie widzimy zasadności powielania już
istniejących festiwali zważywszy iż cieszą się one
250000,00 popularnością i renomą. Zweryfikowany budżet
potrzebny na realizację wydarzenia znacznie przewyższa
ten podany we wniosku. Jednostką, która może
zrealizować imprezę jest Łódzkie Centrum Wydarzeń.
Jednostka ta jest organizatorem wszystkich imprez i
wydarzeń kulturowych w Łodzi. Biuro Promocji,
Komunikacji Społecznej i Turystyki nie może
organizować wydarzeń i imprez.
N
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
negatywnie opiniuje przedłożony wniosek. Organizacja
Sylwestra miejskiego 2017/2018 nie jest możliwa
ponieważ wniosek dotyczy organizacji wydarzenia na
400000,00
przełomie roku 2017/2018, a wydatek będzie realizowany
z budżetu roku 2018. Aby zaistniała możliwość realizacji
imprezy powinna ona dotyczyć roku 2018. Również
termin płatności powinien przypadać na rok 2018.
Jednostką, która może zorganizować Sylwestra

Kwota po
weryfikacji

1500000,00

400000,00
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Realizator
ID

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

BPKSiT
L0226

Chcemy w Łodzi pomnik Tadeusza Mazowieckiego,
pierwszego po 1989r. premiera wolnej Polski. Badanie opinii
społecznej.
Nie dotyczy.
„Czy w Łodzi powinien powstać pomnik Tadeusza
Mazowieckiego, pierwszego niesocjalistycznego premiera po
1989 roku?" - zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym
badaniu opinii społecznej na próbie minimum 1500 osób.
Sprawdźmy czy Łodzianie chcą by powstał w Łodzi pomnik tego
wielkiego polityka, którego siły spokoju, kultury i klasy tak
obecnie brakuje w życiu politycznym Polski.

BPKSiT
L0227

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
1500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie chcą mieć możliwość nie
tylko akceptowania ciekawych projektów, ale też odrzucania
różnych niepoważnych pomysłów zgłaszanych do Budżetu
Obywatelskiego.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

miejskiego jest Łódzkie Centrum Wydarzeń. Jednostka ta
jest organizatorem wszystkich imprez i wydarzeń
kulturowych
w Łodzi.
N
Realizacja zadania "CHCEMY w Łodzi pomnik
Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego po 1989 roku
premiera wolnej Polski. Badanie opinii społecznej"
byłoby bezcelowe i naraziłoby Gminę na niepotrzebne
koszty. Decyzję o budowie pomników w Łodzi
19999,45
podejmuje Rada Miejska na wniosek mieszkańców,
najczęściej zrzeszonych w komitecie honorowym
budowanego pomnika, którzy wskazują również źródło
finansowania i lokalizację monumentu. Badanie opinii
publicznej nie jest konieczne przy ewentualnym
wnioskowaniu o realizacje budowy pomnika.
N
Realizacja zadania "CHCEMY możliwości negatywnego
głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego!"
dotyka idei samego budżetu obywatelskiego, jako
otwartego projektu społecznego, pozwalającego na
oddanie głosu przez mieszkańców na wskazane przez
19999,45 nich projekty. Ponadto wydatek poniesiony przez Miasto
przy realizacji zadania (profesjonalnego badania opinii
społecznej) byłby bezcelowy, bowiem Zasady Budżetu
Obywatelskiego 2017/2018 (Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 5182/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z
dnia 23 stycznia 2017 r.) nie przewidują negatywnego
głosowania na zgłoszone zadania.

Kwota po
weryfikacji

19999,45

19999,45
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Realizator
ID

BPKSiT
L0228

BPKSiT
L0229

BPKSiT
L0248

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
Stop budowie ścieżek rowerowych, które ograniczają
szerokość jezdni! Badanie opinii społecznej.
Nie dotyczy.
„Czy należy budować w Łodzi nowe ścieżki rowerowe i
kontrapasy rowerowe ograniczając szerokość ulic i zmniejszając
ilości pasów przeznaczonych dla ruchu aut i autobusów
komunikacji miejskiej?" - zadajmy to pytanie Łodzianom w
profesjonalnym badaniu opinii społecznej na próbie minimum
1500 osób. Sprawdźmy czy Łodzianie nie mają dość utrudniania
ruchu samochodom, a wynik tego badania niech będzie
wskazówką dla władz miasta!
Stop tworzeniu stref „tempo 30" i obniżaniu dozwolonych
prędkości dla aut! Badanie opinii Łodzian.
Nie dotyczy.
„Czy w Łodzi należy wprowadzać tzw. strefy tempo 30, czyli
przymus poruszania się autem z prędkością do 30 km/h?" zadajmy to pytanie Łodzianom w profesjonalnym badaniu opinii
społecznej na próbie minimum 1500 osób. Sprawdźmy czy
Łodzianie naprawdę chcą przymusu poruszania się autem z tak
absurdalnie niską prędkością, a wynik tego badania niech będzie
wskazówką dla władz Miasta.
Słowiańska Inspiracja - gra terenowa.
Nad Nerem.
Nad Nerem znajdowała się osada wczesnośredniowieczna z XI
wieku, wpisana do rejestru zabytków nr rej.: 122/A z 1988. W
celu popularyzacji historii tego terenu zorganizowanie spacerów
(lub wycieczek rowerowych) oraz terenowych gier edukacyjnych
dla mieszkańców. Spacery (4 spacery po 2 godziny) z
przewodnikiem przybliżyłyby historie tego miejsca, natomiast
zorganizowane gry terenowe (8 gier po 3 godziny) pozwoliłyby
na odkrycie codziennych zajęć ludności (tkactwo, wikliniarstwo,
gotowanie, zielarstwo), sposób spędzania walnego czasu (gry,
zabawy) oraz mitologii i tradycji tamtego okresu.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Realizacja zadania "STOP budowie ścieżek rowerowych,
które ograniczają szerokość jezdni! Badanie opinii
19999,45
publicznej" pomoże uzyskać opartą na badaniach wiedzę
nt. opinii użytkowników dróg i ścieżek rowerowych przy
inwestycjach drogowych, realizowanych przez miasto.

19999,45

P
Realizacja zadania "STOP tworzeniu stref "tempo 30" i
obniżaniu dozwolonych prędkości dla aut! Badanie opinii
19999,45
Łodzian." badanie opinii publicznej pomoże uzyskać
opartą na badaniach wiedzę nt. opinii użytkowników dróg
dotyczącą uspokojenia ruchu.

19999,45

P
Projekt posiada walory turystyczne i poznawcze i
BPKSiT rekomenduje projekt jako zadanie turystyczne.
Na terenie Osiedla Nad Nerem nie były do tej pory
23000,00
organizowane wycieczki krajoznawcze. Projekt pozwoli
zainteresowanym mieszkańcom Łodzi zapoznać się lepiej
z tą częścią Miasta. Jest to także ciekawa propozycja
aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

23000,00
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Realizator
ID

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

WGK
B0064BD

Psi plac zabaw.
Park im.Szarych Szeregów.
Wybieg dla psów składający się z dwunastu różnych urządzeń .
Powierzchnia parku dla psów to 300 m2. Urządzenia wykonane z
tworzywa sztucznego barwionego w masie w kolorze, dzięki
czemu nie wymagają konserwacji, malowania i impregnacji.
Kynopark w całości ogrodzony panelami w kolorze zielonym na
podmurówce wysokości 1,50 m. Nawierzchnia trawiasta
wykonana po wyrównaniu terenu i nawiezieniu czarnoziemu. W
wydzielonej osobno toalecie dla psów zastosowano nawierzchnię
piaskową.

N
72362,13 Przedmiotowy teren przeznaczony jest pod inwestycję
drogową.

72362,13

WGK
G0001CH

Strefa rekreacji dla Chojen.
Działka G-30 575przy ul. Jędrzejowskiej.
Budowa
ogólnodostępnego
kompleksu
rekreacyjnego
składającego się z boiska wielofunkcyjnego z możliwością
rozbudowy w przyszłości wraz z niezbędną infrastrukturą jak
ławki i kosze na śmieci.

N
Rekomendacja negatywna z uwagi na przygotowywany
projekt planu zagospodarowania przestrzennego, w
którym nieruchomość stanowi część terenu o symbolu 1
P/U - zabudowa produkcyjna, składy i magazyny oraz
usługi. Projekt planu był dwukrotnie wykładany do
publicznego wglądu. Przedmiotowa działka w obu
592400,00
prezentowanych propozycjach rozwiązań przestrzennych
przeznaczana była pod zabudowę o funkcji przemysłowousługowej. W związku z powyższymi uwagami Miejskiej
Pracowni Urbanistycznej w Łodzi niestety zasadne jest
wydanie rekomendacji negatywnej dla proponowanego
zadania w przedmiotowej lokalizacji. Autor wniosku nie
wskazał alternatywnej nieruchomości.

592400,00

WGK
G0007CD

Remont chodnika, drogi i miejsc parkingowych wzdłuż bloku
przy ul. Felińskiego 3.
ul. Felińskiego 3.
1)
Dokumentacja
projektowo
kosztorysowa.
2) Remont ulicy osiedlowej (jezdnia i chodnik) przy ul.
Felińskiego
3.
3) Remont miejsc parkingowych przy ul. Felińskiego 3.
4)
Montaż
spowalniaczy
i
ich
oznakowanie.
5) Wycięcie suchych drzew usytuowanych wzdłuż miejsc
parkingowych i nasadzenie nowych.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Zwiększenie
bezpieczeństwa
mieszkańców
(spowalniacze). Remont drogi usprawni komunikacje w
tym rejonie. Nowe wyremontowane miejsca parkingowe
419000,00
ułatwią dojazd do budynków i zapewnią bezpieczeństwo
zaparkowanych aut. Nowa zieleń poprawi samopoczucie
osób mieszkających w pobliżu.

Kwota po
weryfikacji

419000,00
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Realizator
ID

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

N
Propozycja zadania „Dog Park - miejsce dla twojego
czworonożnego
przyjaciela"
jest
niezgodna
z
rozwiązaniami
przyjętymi
w
projekcie
planu
miejscowego. Miejsce aktywnego wypoczynku dla
czworonogów byłoby w konflikcie z zabudową
jednorodzinną, mogłoby stwarzać uciążliwości dla
84600,00 mieszkańców tego obszaru. Ponadto biorąc pod uwagę
uwarunkowania przyrodnicze oraz politykę Miasta w
zakresie rozwoju zrównoważonego, wyrażona w Strategii
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Wydział Ochrony
Środowiska negatywnie opiniuje możliwość realizacji
zamierzenia na części nieruchomości , na której
wykazywane są grunty zadrzewione i zakrzewione jako
użytek gruntowy.

84600,00

WGK
G0025RU

Dog Park- Miejsce dla twojego czworonożnego przyjaciela.
Stawy Stefańskiego.
Dog Park. Miejsce dla twojego czworonożnego przyjaciela.

WGK
G0053CD

Rewitalizacja skwerku wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej (od ul.
Felińskiego do ul. Śląskiej).
Teren zieleni biegnący wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej - od ul.
Felińskiego do ul. Śląskiej.
Projekt zakłada utwardzenie istniejących alejek ziemnych
znajdujących się w skwerku zieleni wzdłuż ul. Gojawiczyńskiej
(od ul. Felińskiego do ul. Śląskiej). Dodatkowo ustawione by
były kosze na śmieci (10szt.) oraz ławki (5szt).

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
285000,00 zwycięstwa w głosowaniu wpłynie korzystnie na estetykę
otoczenia,
polepszy
jakość
życia
okolicznych
mieszkańców.

285000,00

WGK
G0054CD

Goja Park – budowa placu zabaw z prawdziwego zdarzenia
przy ul. Gojawiczyńskiej.
Teren pomiędzy blokami 326 (ul. Gojawiczyńskiej 13) i 312 (ul.
Makuszyńskiego 7) oraz PM 117 (ul. Kadłubka 38).
Plac wyłożony będzie bezpieczną nawierzchnią, trawą oraz
kostką brukową. Ogrodzony będzie płotkiem obsianym
żywopłotem. Elementy placu: sześcian wielofunkcyjny, huśtawka
„gniazdo", huśtawka wysoka podwójna, huśtawka niska, karuzela
tarczowa z siedziskiem, 2 bujaki, bujak tandem, pomost ruchowy,
tablica rysunkowa podwójna, tablica kółko i krzyżyk,
wielofunkcyjny zestaw zabawowo- sprawnościowy, huśtawka 6
osobowa, piaskownica w kształcie statku z zadaszeniem, obiekty

P
Plac zabaw będzie miejscem spotkań miejscowej
332900,00
społeczności oraz powstanie nowe miejsce do rekreacji w
Łodzi dla mieszkańców.

375000,00
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25

WGK
G0063GO

26

WGK
G0064CD

27

WGK
G0065CD

28

WGK
G0075CD

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
małej architektury: śmietniki (5 szt.), stojaki na rowery (2 szt.),
ławki (8 szt.).
Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg
dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie
terenu.
Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków
mieszkalnych - wytyczenie alejek, wybudowanie ogródka
jordanowskiego od strony zachodniej bloku przy ul. Senatorskiej
72, remont podjazdów pod bloki przy ul. Łęczyckiej 1/3,
Łęczyckiej 7 i Senatorskiej 72 oraz oświetlenie terenu.
Rozbudowa i modernizacja parkingu dla mieszkańców ul.
Przyborowskiego 15 i 14 oraz Kraszewskiego 17a.
Parking między blokami przy ul. Przyborowskiego 15 i 14 oraz
Kraszewskiego 17a.
Wymiana nawierzchni parkingu, rozbudowa o kolejne miejsca.
Remont chodnika ul. Przyborowskiego 16 od strony klatek
schodowych, rewitalizacja trawników wokół bloku przy ul.
Przyborowskiego 16.
ul. Przyborowskiego 16.
Wymiana nawierzchni chodnika, rewitalizacja trawników.
Naprawa ciągu pieszo-jezdnego i budowa parkingu.
ul. Odyńca 41.
1. Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego od strony klatek
schodowych Odyńca 41 poprzez wycięcie luźnych i popękanych
fragmentów asfaltu i położenie nowego dywanika asfaltowego na
całej długości ciągu 46 mb
2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni
234 m2 , poprzez wykorytowanie powierzchni, wykonanie
podbudowy i położenie nawierzchni z płyt typu JOMB.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków,
wytyczenie ciągów pieszych, utworzenie ogródka
228100,00
Jordanowskiego.
Zwiększenie
bezpieczeństwa
i
aktywności mieszkańców ze względu na poprawę
warunków wypoczynku.

468100,00

P
Realizacja zadania wpłynie korzystnie na estetykę
200000,00
otoczenia,
polepszy
jakość
życia
okolicznych
mieszkańców.

200000,00

P
Realizacja zadania wpłynie korzystnie na estetykę
6200,00
otoczenia,
polepszy
jakość
życia
okolicznych
mieszkańców.

52613,00

P
Miasto Łódź, jest właścicielem działki nr 73/20 i 73/7 w
obrębie G-16 Nie ma technicznych przeciwwskazań dla
96180,00 realizacji
ww.
inwestycji.
Realizacja
projektu
budowlanego przebiegać będzie bez problemów. Na
działkach nie ma zbędnych naniesień budowlanych do
rozbiórki.

96280,00
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Realizator
ID

WGK
G0088CD

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
Naprawa ciągu pieszo-jezdnego i budowa parkingu.
ul. Mazurska 36.
1. Wykonanie naprawy ciągu pieszo-jezdnego od strony klatek
schodowych Mazurska 36 poprzez wycięcie luźnych i
popękanych fragmentów asfalty i położenie nowego dywanika
asfaltowego
na
całej
długości
ciągu
2. Wykonanie nowego ekologicznego parkingu na powierzchni
156 m2 , poprzez wykorytowanie powierzchni, wykonanie
podbudowy i położenie nawierzchni z płyt typu JOMB

WGK
G0089CD

Utwardzenie terenu przy ul. Mazurskiej 31.
ul. Mazurska 31.
Wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych typu EKO,
wypełnionych ziemią urodzajną i obsianie trawą. Usunięcie
zniszczonych płyt betonowych, pielęgnacji drzew, nasadzenia.

WGK
G0091CD

Budowa parkingu wielostanowiskowego.
ul. Mazurska 44/46.
Budowa parkingu wielostanowiskowego dla samochodów
osobowych. Parking usytuowany przed budynkiem mieszkalnym
- wieżowiec 10-cio piętrowy, 10-cio klatkowy, zamieszkany
przez
ok.
1000
osób.
Wyrównanie zniszczonej powierzchni trawnika i ułożenie
ażurowej kostki brukowej wraz z obrzeżami.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

N
Miasto Łódź, nie jest właścicielem działki nr 80/6 obręb
G-16 (właściciel nieustalony) natomiast działka nr 73/20
111120,00 obręb G-16 została uwzględniona we wniosku G0075CD,
który uzyskał przez Wydział pozytywną opinię. Wobec
powyższego wniosek ma opinię negatywną.

P
Z uwagi na dużą liczbę pojazdów, które pozostawiane są
w miejscach do tego nie przeznaczonych (np. trawniki,
chodniki) uzasadnione wydaje się być utwardzenie terenu
płytami ażurowymi typu EKO i obsianie trawą. Prace te
wymagać będą najprawdopodobniej przycinki drzew lub
140800,00
ich przesadzenia. Na etapie prac nad dokumentacją
należy zwrócić szczególną uwagę aby wykonać projekt,
który w najmniejszym stopniu kolidować będzie z
roślinnością i bryłą korzeniową istniejących drzew przy
jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu dostępnego
miejsca.
N
Zgodnie z zapisami §1 pkt 4 załącznika nr 1 do
zarządzenia Nr 5182A/II/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2017/2018 „z
budżetu obywatelskiego nie są w szczególności
finansowane zadania, które mają być realizowane 1) na
685600,00 terenach oddanych w dzierżawę, najem, użyczenie."
Przedmiotowe nieruchomości w części objęte są umową
dzierżawy na okres do 3 lat (01.06.2014-31.05.2017) i
obejmują teren pod wiatami (który nie dotyczy
przedmiotowego wniosku). Odległość od okien budynku
zlokalizowanego przy ul. Mazurskiej 44/46 do najbliższej
linii proponowanego parkingu wynosi ok. 10,5 m.
Autorzy wniosku nie zgodzili się na zaproponowaną

Kwota po
weryfikacji

111120,00

105000,00

685600,00
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Realizator
ID

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

zmianę polegającą na zmianie zakresu wniosku zmniejszeniu liczby miejsc postojowych - która wynika z
zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Dz.U.2015.0.1422 w części opisującej odległości miejsc
postojowych od okien budynków zezwala na lokalizację
do 60 stanowisk postojowych. Ta ilość miejsc
parkingowych, zdaniem Autorów jest nieadekwatna do
zapotrzebowania okolicznych mieszkańców (zabudowa
wysoka wielorodzinna, budynek 10-cio klatkowy).
Budowa drogi dojazdowej i miejsc postojowych w ilości
wskazanej we wniosku wiązać się będzie z wycinką
drzew owocowych. W działkach znajduje się ciepłociąg
(z zapisów GEO-info: nieczynny).Z uwagi na dużą liczbę
pojazdów, które pozostawiane są w miejscach do tego nie
przeznaczonych (np. trawniki, chodniki) uzasadniona jest
budowa
dodatkowych
miejsc
postojowych
w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku wielorodzinnego przy
ul. Mazurskiej 44/46 w Łodzi (o czym pisano m.in. w
interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Łodzi p. Marcina
Chruścika z dnia 27.01.2016r.).
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Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

WGK
G0095CH

Coś dla dzieci i dorosłych – Plac zabaw i siłownia plenerowa
Kurczaki.
Działki: 40, 41, 39/1 obręb G-30.
Teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią bezpieczną, tworzącą
formy przestrzenie (pagórki, kolorowe szachownice) oraz trawą.
Duża nieregularna piaskownica, odgraniczona drewnianymi
palikami. Na terenie piaskownicy kilka stolików i domek.
Elementy placu zabaw: 2 bujaki, wieloosobowy bujak
równoważnia, huśtawka wahadłowa mała i duża, pomost
ruchowy, linarium, wielofunkcyjny zestaw zabawowosprawnościowy ze zjeżdżalnia. Elementy siłowni plenerowej:
biegacz, orbitrek, wahadło, motylek, 2 kosze na śmieci, 6 ławek.
Utwardzenie terenu pod ciągi piesze i dojścia wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

N
Po zasięgnięciu opinii Wydziału Dysponowania
Mieniem, w której stwierdzono, iż wobec działki o
numerze
ewidencyjnym:
40,
prowadzone
jest
postępowanie w sprawie sprzedaży nieruchomości oraz o
umowie sprzedaży z dnia 02.05.89 r. Rep A-l-1433/89,
dodatkowo WDM poinformował, że istnieje ryzyko
postępowania zwrotnego wobec tej nieruchomości.
Wydział Dysponowania Mieniem poinformował również,
iż wobec działki o numerze ewidencyjnym: 39/1,
prowadzone jest postępowanie w sprawie sprzedaży
nieruchomości oraz o umowie sprzedaży z dnia 01.09.89
400000,00 r. Rep-A-lll-3132/89, dodatkowo poinformowano, że
istnieje ryzyko postępowania zwrotnego wobec tej
nieruchomości, a dla działki o numerze ewidencyjnym:
41 w dniu 12.05.2014 r. wpłynął wniosek o zwrot tej
działki, jednak Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 16.04.2015 r. NR SPN.
6821.2.8.2014 jest odmowna. Dodatkowo WDM
poinformował, o decyzji wywłaszczenia z dnia 04.06.80
r. IV.N/822/592/79 oraz o ryzyku postępowania
zwrotnego wobec tej nieruchomości. Wydział
Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi ze
względu na powyższe okoliczności, postanowił wydać
opinie negatywna dla rzeczonego zadania.

246500,00

WGK
G0098RO

Restrukturyzacja działki Gl-321/75 - Naprawa drogi,
stworzenie miejsc parkingowych, organizacja zieleni,
usunięcie niebezpiecznego pustostanu.
Działka przy ulicy Obywatelskiej, pomiędzy budynkami 31/43 ,
31/43a ,31/43b Dzielnica: Górna Nr dziatki: Gl-321/75 Nr dziatki
GUS: 106103 9.0001.321/75 Powierzchnia: 0,3737 ha.
Zbudujmy zieloną przestrzeń wspólną oraz nowe miejsca
parkingowe. Działka przy ulicy obywatelskiej, pomiędzy
budynkami 31/43 , 31/43a i 31/43b (Gl-321/75), od lat nie była
remontowana. Droga często jest podtapiana, dziury są ogromne,
brakuje miejsc parkingowych, koszy na śmieci, barierek i

P
Usuniecie pustostanu znacznie zwiększy bezpieczeństwo
mieszkańców. Konieczny do wykonania remont drogi
usprawni komunikacje w tym rejonie. Nowe
4030400,00
wyremontowane miejsca parkingowe ułatwią dojazd do
budynków i zapewnią bezpieczeństwo zaparkowanych
aut. Kieszonkowy park poprawi samopoczucie osób
mieszkających w pobliżu.

649920,00
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Realizator
ID

WGK
G0112PK

35

WGK
G0113PK

36

WGK
G0114CD

37

WGK
G0127RU

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
podjazdów dla niepełnosprawnych. Ponadto stojący tam
pustostan jest nieogrodzony i groźny dla bawiących się tam
dzieci.
Remont chodnika wzdłuż bloków przy ul. Paderewskiego 31B
i 31C.
ul. Paderewskiego 31 B prowadzący do bloku 31C.
Remont chodnika wzdłuż bloków przy ul. Paderewskiego 31B i
31C wraz z wymianą krawężników i zjazdem dla pojemników na
odpady.
Remont podwórka pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego
31C i 31D.
Podwórko pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego 31C i 31D.
Remont podwórka pomiędzy blokami przy ul. Paderewskiego
31C i 31D polega na wybudowaniu miejsc postojowych z płyt
ażurowych w miejscu zniszczonego trawnika. W części
środkowej rekultywacja trawnika oraz posadzenie krzewów
ozdobnych, pielęgnacja istniejących drzew.
Rewitalizacja terenu przed blokiem na ul. Felińskiego 1.
Zagospodarowanie terenu przed blokiem (nr 230) na ul.
Felińskiego 1, od strony wejść do klatek schodowych (strona
północna).
Rewitalizacja terenu znajdującego się tuż przed blokiem, polega
na założeniu nowego trawnika, ogrodzeniu go siatką (83m) od
chodnika dla pieszych, nasadzeniu krzewów (260szt.) wzdłuż
siatki okalającej i 16 szt. roślin kwitnących. Przy wejściach do
klatek zamontowane zostaną 4 kosze na śmieci. Przy chodniku
ciągnącym się wzdłuż bloku, powstanie system odprowadzający
wodę opadową, poprzez położenie koryt betonowo ściekowych
(62 m.)
Plac zabaw i rekreacji: Brydżowa - Karowa.
Zadanie dotyczy terenu leżącego u zbiegu ulic: Brydżowej i
Karowej.
Wykonanie projektu wraz z kosztorysem. Montaż huśtawki
bocianie gniazdo 1 szt., huśtawki wahadłowej 1 szt., huśtawki
wagowej 1 szt., piaskownicy 1 szt., skoczka 1 szt.,
wielofunkcyjnego zestawu ze zjeżdżalniami tzw. wieżyczki 1

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
85500,00 zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji BO wpłynie
korzystnie na estetykę otoczenia, polepszy jakość życia
okolicznych mieszkańców.

85500,00

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
218200,00 zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji BO wpłynie
korzystnie na estetykę otoczenia, polepszy jakość życia
okolicznych mieszkańców.

218200,00

P
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Rewitalizacja
18555,00
terenu
zielonego
poprawi
samopoczucie
osób
mieszkających w pobliżu.

18555,00

P
Realizacja zadania ID G0127RU zgłoszonego do Budżetu
Obywatelskiego wpisuje się w Strategię Zintegrowanego
85000,00 Rozwoju Łodzi 2020+. Ponadto zbudowanie placu zabaw
będzie sprzyjać aktywności fizycznej na świeżym
powietrzu najmłodszych mieszkańców Rudy, którzy w
najbliższej okolicy pozbawieni są terenów rekreacyjnych.

85000,00
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Realizator
ID

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
szt., ławek 2 szt., plenerowego stołu do ping - ponga 1 szt.,
stojaku rowerowego 1 szt., kosz 1 szt., regulaminu. Teren
zabezpieczony ogrodzeniem systemowym, pola piaskowe,
trawnik, nasadzone krzewy.
Budowa placu zabaw dla dzieci w obrębie ul. Lotnej i ul.
Bałtyckiej .
Obręb ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej (obręb G-30).
Zadanie ma polegać w szczególności na stworzeniu jedynego
placu zabaw w okolicy, który będzie przyjazny dla rodzin z
dziećmi.
Elementy placu zabaw: teren ogrodzony, wyłożony nawierzchnią
bezpieczną, duży wielofunkcyjny zestaw zabawowo sprawnościowy ze zjeżdżalniami, piaskownica, bujaki, huśtawki
koszykowe i wahadłowe, ławki z oparciem dla rodziców, stojaki
na rowery, zestaw drabinek linowych, kosze na śmieci itp.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
W pobliżu ul. Lotnej i ul. Bałtyckiej nie ma miejsca,
gdzie dzieci z pobliskiej okolicy mogłyby spędzać wolny
czas. Budowa placu zabaw pozwoli na zwiększenie
285000,00 aktywności fizycznej wśród najmłodszych, a ustawienie
kilku ławek pozwoli na zacieśnienie więzi sąsiedzkich
wśród osób dorosłych. Budowa placu wraz z
towarzyszącą infrastrukturą stworzy strefę odpoczynku i
relaksu tworząc miejsce do spędzania wolnego czasu.

313500,00

WGK
G0136PK

Chodnikiem a nie jezdnią - bezpieczna droga do PM 89 i SP
51.
ul. Ciołkowskiego 7 (działka 497/22 G-12).
Przebudowa chodnika wraz z przebudową drogi wewnętrznej
polegająca na dostosowaniu parametrów zgodnie z przepisami
zapewni bezpieczeństwo użytkowników.

P
Istniejący chodnik prowadzący do przedszkola
miejskiego 89 i dalej do SP 51 ze względu na
niewystarczającą szerokość stwarza zagrożenie dla
165000,00 bezpieczeństwa poruszających się osób (zwłaszcza
dzieci). Przebudowa chodnika wraz z przebudową drogi
wewnętrznej polegająca na dostosowaniu parametrów
zgodnie z przepisami zapewni bezpieczeństwo
użytkowników.

300000,00

WGK
G0170RU

Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP I.
ul. Beczkowa.
Wniosek dotyczy przygotowania terenu pod plac zabaw i
rekreacji. W ramach projektu teren zostanie wykarczowany,
wyrównany, wymodelowany i oczyszczony z uwzględnieniem
pozostawienia istniejących nasadzeń.

N
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
30000,00
informuje, że są prowadzone czynności zmierzające do
sprzedaży działek nr 96/10 oraz 97 w obrębie G-24.

30000,00

WGK
G0135CH
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41

WGK
G0171RU

42

43

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
Plac zabaw i rekreacji Ruda-Beczkowa - ETAP II.
ul. Beczkowa.
Wniosek dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej,
zakupu i montażu urządzeń placu zabaw oraz ogrodzenia stacji
transformatorowej.
W ramach projektu zakupione zostaną oraz zamontowane
urządzenia placu zabaw oraz komunalne w szczególności:
podwójna huśtawka oraz drabinka do street workout, dwie ławki,
kosz na śmieci i regulamin.
Usytuowana z boku działki stacja transformatorowa
zabezpieczona zostanie ogrodzeniem.

WGK
G0172RO

Zakup i ustawienie gazonów przy ul. Cieszkowskiego 4.
ul. Cieszkowskiego 4.
Zakup 20 gazonów oraz nasadzenie roślin jednorocznych w
gazonach.

WGK
G0175GO

Łącząc pokolenia- park kieszonkowy.
ul. Suwalska 2.
Wiele osób zatrzymuje się w tutaj by zamienić kilka słów. Niech
znajdzie się tu: platforma ze zjeżdżalnią i tablicą do rysowania
kredą dla dzieciaków, (nie będą musiały już bawić się przy
śmietnikach) do tego dwie ławki dla seniorów i osób
wychodzących z psami. Krzewy i zielona trawa powinny sprawić,
że odczarujemy to miejsce.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

N
Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
90300,00
informuje, że działka jest już elementem prowadzenia
czynności sprzedażowych.

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
28000,00 zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
Obywatelskiego,
polepszy
warunki
bytowania
okolicznych mieszkańców, poprawi estetykę terenu.
N
Zaproponowana przez wnioskodawcę lokalizacja działka
122/3 w obrębie G-4 jest objęta trwającą obecnie umową
dzierżawy, w związku z tym wskazany teren nie stanowi
terenu, na którym gmina może zgodnie z prawem
wydatkować środki publiczne (zgodnie z §1 pkt 4
załącznika nr 1 do zarządzenia Nr 5182A/II/17 z dnia 23
stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
2017/2018). Wspólnie z wnioskodawcą została wybrana
38700,00
lokalizacja alternatywna: działka nr 148/5 w obrębie G-3
(skrzyżowanie ul. Kruczej z ul. Zakrzewską). Biuro
Architekta Miasta, z punktu widzenia polityki
przestrzennej Miasta opiniuje alternatywną lokalizację
(działka 148/5 w obrębie G-3) negatywnie. Dla
przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego
(uchwała
Nr
LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4
czerwca 2014 r.)., którego zapisy wskazują przeznaczenie
obszaru pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z

Kwota po
weryfikacji

90300,00

28000,00

42600,00
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WGK
G0179CD

45

WGK
G0192CD

46

WGK
G0193RO

47

WGK
B0003TW

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

Miejsca parkingowe.
ul. Podhalańska 22.
Utworzenie około 15 miejsc parkingowych położonych
prostopadle drogi; Wymiary miejsca parkingowego 2,5 x 5m.
Nałkowskiej OdNowa.
ul. Nałkowskiej - plac naprzeciwko marketu Carrefour.
Proponujemy przebudowę niewykorzystywanego, zaniedbanego
fragmentu skweru przy ul. Nałkowskiej i utworzenie tam
utwardzonego parkingu. Dodatkowo należy nasadzić dookoła
parkingu nowe drzewa, które zrekompensują z nawiązką utracony
„trawnik". Dzięki temu gęsto zamieszkana okolica zyska legalny
parking, a jednocześnie poprawi się estetyka osiedla. Przy okazji
wymienić można stare, krzywe chodniki.
Wykonanie miejsc postojowych z płyt ażurowych na odcinku
ul. Pięknej od numeru 51 do numeru 73 wraz z wykonaniem
nowego chodnika o szer. 1,5 na części trawnika.
G-1 258/18.
Budowa miejsc postojowych ogólnodostępnych z płyt ażurowych
na podbudowie z kruszywa wraz z przesunięciem chodnika o
szerokości 1,5 m w stronę terenu zielonego. Utworzenie miejsc
postojowych pozwoli na poprawienie infrastruktury osiedla.
Pieszo i rowerem koło rurociągu (Włókniarzy / Żubardzka) utwardzenie błotnistej ścieżki.
Ścieżka po zachodniej stronie rurociągu równoległa do Al.
Włókniarzyodcinek
od
przejścia
dla
pieszych
Włókniarzy/Żubardzka do drogi gruntowej biegnącej wzdłuż
ogródków działkowych w kierunku zachodnim (w stronę ul.
Skarpowej i torów kolejowych).
Utwardzenie żwirem wyżej wymienionej ścieżki.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

usługami. Zabudowa narożnika wskazana jest także ze
względu na kształtowanie we właściwy sposób
przestrzeni - (zachowanie historycznego układu
urbanistycznego) oraz przysłonięcie ściany szczytowej
budynku przy ul. Kruczej 17.
P
Miasto Łódź, jest właścicielem działki nr 59/42 obręb G60000,00
6. Nie ma przeszkód formalnych i technicznych z
realizacją tego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kwota po
weryfikacji

60000,00

P
Miasto Łódź, jest właścicielem działek wymienionych we
wniosku . Nie ma przeszkód formalnych i technicznych z
200000,00
realizacją tego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Po
wybudowaniu parkingu samochody mogą parkować
legalnie nie na trawnikach.

150000,00

N
Realizacja zadanie nie może być wykonana z uwagi na
275000,00
brak prawa do terenu przez Miasto Łódź dla działki nr
259/18 - pas drogowy ul. Pięknej.

275000,00

N
Realizacja zadanie nie może być wykonana z uwagi na
brak prawa do terenu przez Miasto Łódź dla działek nr
15000,00
142/2 i 144 w obrębie B-44. Wnioskujący we wniosku
podał błędnie działki pasa drogowego Al. Włókniarzy, a
nie z drugiej strony ciepłociągu.

15000,00
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Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

WGK
B0011RA

Park Julianowski rozbudowa XXI wieku - kontynuacja
budowy nowej części parku.
Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul.
Włókniarzy.
Projekt jest kontynuacją rozpoczętej budowy nowej części Parku
Julianowskiego. Zakłada on wybudowanie boiska do siatkówki
plażowej, siłowni, elementów zabawowych pajęczyny,
zjeżdżalnia modułowa, postawiony zostanie toitoi, zdrój uliczny,
zamontowany zostanie monitoring, nasadzone drzewa. Na dużej
polanie zostanie założona łąka ziołowo-kwiatowa która poza
walorami estetycznymi ma za zadanie zatrzymać wzrost pokrzyw
i pałki wodnej która opanowała ten teren. Więcej http://parkjulianowski.manifo.com.

WGK
B0037BD

WGK
B0049RA

Modernizacja boiska do koszykówki przy ul. Czarnieckiego i
Zbożowej.
ul. Czarnieckiego i Zbożowej, B49 568/77.
Modernizacja istniejącego boiska do koszykówki oraz siatkówki
na powierzchni ok.. 900 m2. Wydzielenie dwóch boisk poprzez
ogrodzenie ich siatką sportową (120mb). Wyposażenie boiska w
potrzebne elementy takie jak: kosze, słupy do siatkówki oraz
dodatkowe elementy np. 2 ławki, stojak na rowery.
Rolki, rower, lodowisko - nasze wielofunkcyjne boisko.
Obecne zniszczone asfaltowe boisko osiedlowe przy ul.
Jesionowej, przy dojeździe do posesji Jesionowa 36, koło
siłowni.
Zadanie polega na usunięciu istniejącej nierównej nawierzchni
asfaltowej i położeniu nowej równej betonowej, dostosowanej do
jazdy na rolkach i rowerach (dzieci często uczą się tu jazdy na
nich). Wyższy krawężnik umożliwi utworzenie zimą na części
boiska lodowiska. Wokół dostawione będą ławki i kosze na
śmieci, dosiana nowa trawa. Należy usunąć cztery metalowe
słupki. Bramki i kosze do koszykówki pozostają.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
Obywatelskiego stanowić będzie kontynuację inwestycji
realizowanej na podstawie wygranej w 2 poprzednich
edycjach t.j. „Park Julianowski rozbudowa XXI wieku
2015/2016" oraz „Park Julianowski rozbudowa XXI
570000,00 wieku 2016/2017". Dotychczas wykonano budowę terenu
przeznaczonego do spotkań mieszkańców z możliwością
przyrządzenia posiłków z użyciem grilla, altany, strefy
zabawowe - skałki wspinaczkowe, plac zabaw w formie
statku, liczne nasadzenia drzewami, utwardzenie terenu.
W roku 2017 planuje się budowę kolejnych urządzeń
zabawowych takich jak trampoliny, DJ Studio, symulator
surfingu.

620000,00

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
129690,00 Obywatelskiego,
polepszy
warunki
bytowania
okolicznych mieszkańców, poprawi estetykę terenu
rekreacji i wypoczynku osób starszych, młodzieży oraz
rodzin z małymi dziećmi.

244690,00

P
Wydział Dysponowania Mieniem informuje, że na
działce przeznaczonej pod inwestycje jest już
479900,00 zaplanowana budowa linii kablowej oświetlenia ulicy
Jesionowej przez ZIM ( porozumienie z dnia 26-07-2016
DGM-BIM-V.6853.74.2016) Jednocześnie nadmieniają,
że działka jest objęta ryzykiem stępowania zwrotnego.

479900,00
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53

54

Realizator
ID

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

WGK
B0050BD

"Kolorowo na Kwadracie" - zagospodarowanie terenu przy
ulicy: Zbożowej, Czarnieckiego, Szklanej, Marynarskiej.
B-49: 568/43, 568/42.
Stworzenie miejsca - oazy wypoczynku biernego gdzie
mieszkańcy będą mogli się spotkać i wypocząć na świeżym
powietrzu. W skład przestrzeni wchodzą grill, ławki, stoliki
szachowe, stoliki piknikowe/do gier, rabaty z krzewów, bylin,
pnączy, niski żywopłot liściasty, drzewa. Plac zostanie
utwardzony kostką brukową.

WGK
B0054BC

WGK
B0070BD

WGK
B0071BD

Doposażenie placu zabaw przy Ks. Brzóski 36.
Plac zabaw przed blokiem ul. Ks. Brzóski 36, działka nr 204/15
obręb B - 28.
Doposażenie istniejącego placu zabaw. Zakup zabawek
"Linarium" i "Bujaka sprężynowego (rowerek)", tablicy
edukacyjnej oraz koszy na śmieci.
Utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy ulicami:
Czarnieckiego, Szklana, Marynarska, Koszykowa.
Plac pomiędzy ulicami: Czarnieckiego, Szklana, Marynarska,
Koszykowa. Działki nr 578/1 i 579 obręb B-49.
Stworzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na
ok 40 samochodów. Sposób parkowania prostopadły.
Nawierzchnia z kostki betonowej ażurowej z wydzielonymi
miejscami do parkowania. Pozostawienie istniejących drzew na
palcu. Na obrzeżach od ul. Szkalnej (pod drzewami) zasadzenie
trawy. Wjazdy na parking od ul. Szklanej i od ul. Marynarskiej
54.

Budowa parkingu osiedlowego.
Działki nr 568/77, 568/41, 528/11, 535/57.
Budowa miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Stworzenie „oazy wypoczynku" miejsca, w którym
mieszkańcy będą mogli spotkać się i wypocząć na
świeżym powietrzu przyczyni się do uatrakcyjnienia
terenu, który w ciągu ostatnich lat znacznie zyskuje na
203184,00
atrakcyjności m.in. za sprawą wybudowanego placu
zabaw oraz siłowi plenerowej, która jest w trakcie
realizacji. Powstanie przestrzeń, na terenie której
mieszkańcy ze wszystkich przedziałów wiekowych
znajdą coś dla siebie.
P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
7000,00
Obywatelskiego,
polepszy
warunki
okolicznych
mieszkańców, umożliwi dzieciom aktywne i ciekawe
spędzanie czasu na świeżym powietrzu.

Kwota po
weryfikacji

203184,00

11000,00

P
Realizacja zadania stworzy miejsca parkingowe dla
samochodów
osobowych
mieszkańców
bloków
zlokalizowanych przy ul. Marynarskiej 54, Czarnieckiego
530000,00 1 oraz Szklanej 2/14 i nr 16. Zrealizowanie projektu
poprawi estetykę w okolicy i przyczyni się do wzrostu
komfortu korzystania przez mieszkańców z tego terenu
zarówno przez ludzi starszych jak i młodzież. Ponadto
będzie miało wpływ na zadowolenie mieszkańców.

350000,00

P
Miasto Łódź, jest właścicielem działek wymienionych we
wniosku
.
Nie
ma
przeszkód
400000,00 formalnych i technicznych z realizacją tego
przedsięwzięcia inwestycyjnego. Po wybudowaniu
parkingu samochody mogą parkować legalnie nie na
trawnikach.

212000,00
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56

57

Realizator
ID

WGK
B0107BD

WGK
B0134BD

WGK
B0135RA

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
Dół na Dołach! Rewaloryzacja zieleni przy ul. Wojska
Polskiego.
Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną,
Przemysłową, Boya-Żeleńskiego.
Zdegradowany i niesprzątany teren zielony woła o pomstę do
nieba. Zadanie polega na rewaloryzacji zieleni, montażu ławek
(10), koszy na śmieci (5), wiaty na rowery (1), altanki (1),
nowych alejkach i nasadzeniach, montażu słupków
zapobiegających parkowaniu na trawnikach, a także sprzątaniu
terenu.
Parking Osiedlowy - ul. Czarneckiego, Zbożowa,
Marynarska.
B-49: 495/209, 495/211, 495/62, 495/63, 495/66, 495/67, 495/68,
553/13.
Wygospodarowanie jak największej ilości miejsc parkingowych
poprzez utwardzenie terenu i wydzieleniu przedmiotowych
miejsc postojowych, nasadzenie drzew liściastych w takiej ilości
na jaką pozwoli teren - układ parkingu.

Atrakcja dla dzieci i dorosłych zielony skwer przy zbiegu ulic
Brukowej i Nefrytowej na Radogoszczu.
Działka przy zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
Budowa zielonego skweru wraz z placem zabaw dla
mieszkańców okolicznych osiedli, w szczególności Liściasta A i
B. Ustawienie 5 zabawek dla dzieci. Zadanie poprzedzone będzie
uporządkowaniem terenu i eliminacją krzaków porastających
działkę.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
220000,00 zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
Obywatelskiego wpłynie korzystnie na estetykę otocznia,
polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców.

N
Realizacja zadanie nie może być wykonana z uwagi na
brak
prawa
do
terenu
przez
Miasto
Łódź dla działek nr 495/211, 495/209, 553/13, 495/62,
219300,00
495/66. w obrębie B-44. Wydział pozytywnie opiniował
wniosek do budżetu obywatelskiego nr ID B0071BD
obejmujący te same po zmianie lokalizacji parkingu w
uzgodnieniu z wnioskodawcą.
N
W stosunku do zaproponowanej przez Wnioskodawcę
lokalizacji (działka 51/27 w obrębie B-4) prowadzone
jest postępowanie w sprawie sprzedaży działki. W
związku z tym wskazany teren nie stanowi terenu, na
którym gmina może zgodnie z prawem wydatkować
środki publiczne (zgodnie z § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do
zarządzenia Nr 5182/VII/17 z dnia 23 stycznia 20 17 r. w
sprawie
prowadzenia
konsultacji
społecznych
195000,00
dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2017/2018.
Wnioskodawca wskazała alternatywną lokalizację:
działki nr 63/60, 52/3 i 51/20 w obrębie B-4 (południowy
kraniec działek). Wydział Zbywania i Nabywania
Nieruchomości poinformował o przygotowaniu działek
(63/60, 52/3 i 51/20 w obrębie B-4) do zbycia w ramach
jednego terenu inwestycyjnego.
W Wydziale
Dysponowania mieniem w stosunku do działek 63/60,
52/3 w obrębie B-4 prowadzone jest postępowanie w

Kwota po
weryfikacji

220000,00

219300,00

195000,00
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Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

sprawie ewentualnego zwrotu na rzecz byłych właścicieli.
Wniosek jest wnioskiem analogicznym do L0182.

58

WGK
B0141TW

59

WGK
B0158LA

60

WGK
B0191BC

Renowacja skweru i wykonanie chodnika wzdłuż ul.
Banachiewicza 1-9.
Skwer u zbiegu ulic Rojnej i Banachiewicza.
Montaż lampy - latarni w części środkowej skweru, remont
istniejących ścieżek szutrowych - zamiana na kostkę betonową, w
miejsce wydeptanych ścieżek dołożenie kostki, wykonanie
chodnika wzdłuż strony wschodniej skweru - ul. Banachiewicza
1-9, uzupełnienie nasadzeń drzew po wycinkach - ok. 10 szt. oraz
wykonanie klombu w części środkowej z płożących krzewów.
Przyjazny dziedziniec przyklasztorny.
Dziedziniec przy Sanktuarium św. Antoniego w ŁodziŁagiewnikach, działka nr B15-124/2.
Głównym cleme niniejszego projektu jest poprawa
bezpieczeństwa i komfortu wszystkich osób przybywającyh w
okolicę Sanktuarium św. Antoniego w Łodzi Łagiewnikach. W
szczególności
projekt
zakłada:
- Budowe strefy odpoczynku dla rowerzystów- ławki, zadaszenie,
stojaki na rowery;
- Montaż
oznakowania oraz infrastruktury ograniczającej rozwijanie
nadmiernej prędkości w ramach dzeidzińca przyklasztornego.
- Budowę 100 m2 chodnika przy wejściu do klasztoru i
dostosowanie istniejącego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zielony parking Gandhiego - Odolanowska.
Na rogu ulic Gandhiego i Odolanowskiej, część działki nr
95/188, 95/171, 95/170.
Wykonanie 40 miejsc postojowych wraz z ich oświetleniem.
Zabiegi pielęgnacyjne zieleni prześwietlenie koron drzew.
Wykonanie nowych nasadzeń - drzewa i krzewy.

P
Wykonanie latarni oświetlania, wykonanie chodnika
z kostki
- poprawa bezpieczeństwa, Nasadzenia
160000,00
zieleni wysokiej (drzewa), zieleni niskiej (krzewy) zwiększenie aktywności mieszkańców ze względu
na poprawę warunków wypoczynku.

160000,00

P
88900,00 Zastrzeżenia Biura Architekta Miasta do elementów
małej architektury.

88900,00

N
Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia
zadania
zgłoszonego
do
5
edycji
Budżetu
Obywatelskiego jest negatywna ponieważ teren, na
którym ma być zlokalizowane proponowane zadanie
580000,00 stanowi teren, na którym gmina nie może zgodnie z
prawem wydatkować środków publicznych na to zadanie
(zgodnie z §1 pkt 4 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr
5182A/II/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Budżetu Obywatelskiego 2017/2018).

615000,00
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Realizator
ID

WGK
B0195RA

WGK
B0209BD

WGK
B0212RA

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

RADO - DOGS - Zielony zakątek dla mieszkańców osiedla ze
szczególnym uwzględnieniem
właścicieli psów i ich
podopiecznych.
Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki,
Okoniową i Łososiową.Działka B-8 318/1.
Zachowanie obecnego charakteru terenu (drzewa, zieleń) ochrona
przed smogiem. Przeznaczenie terenu dla mieszkańców
posiadających czworonogi. Utrzymanie czystości, regularne
sprzątanie śmieci przez służby miejskie. Wyrobienie i
ugruntowanie nawyku sprzątania po pupilach u właścicieli psów.
Miejsce na spotkanie właścicieli psów i socjalizację.

Przystosowanie terenu na miejsca postojowe.
ul. Rysownicza 39/45, część działki 318/105, obręb B-49.
Przystosowanie części działki 318/105 pomiędzy wieżowcami
przy ul. Rysowniczej 39/45, a działką nr 319/1 przy ul.
Rysowniczej 37. wymiary: 50 m długościx 5 m głębokości.
Rekreacja na Liściastej.
ul. Liściasta 44 (teren między osiedlami naprzeciw kościoła).
Wzbogacenie istniejącego terenu zieleni między osiedlami w
ławki i rabaty kwiatowe oraz budowa boiska do siatkówki
plażowej z oświetleniem.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Pozytywna opinia dla realizacji zadania, z nw. uwagami:
Wskazana we wniosku lokalizacja zadania, dotyczy
dwóch działek: 298/1 i 318/1 obręb B-8, jednak zadanie
może być zrealizowane tylko na działce o nr 318/1. Brak
możliwości realizacji zadania na działce nr 298/1 wynika
z toczącego się przed Starostą Powiatowym w Sieradzu
postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu
nieruchomości. Zgodnie z opinią Biura Architekta
Miasta, inwestycja powinna być zgodna z Uchwałą Nr
XXXVI 1/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16
listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków
sytuowania obiektów małej architektury, tablic
17600,00
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane,
dla miasta Łodzi. Należy stosować następującą
kolorystykę mebli miejskich: elementy metalowe
dopuszcza się jedynie w kolorystyce szarej lub
odpowiadającym jej odcieniu z kart kolorów danego
producenta (R, G, B R038, G046, B056) z wyłączeniem
obiektów o charakterze artystycznym, zabytkowym lub
historycznym oraz placów zabaw; pozostałe elementy w
kolorach naturalnych materiałów, z dopuszczeniem
zastosowania do drewna lazur ochronnych niekryjących,
zachowujących widoczny rysunek słojów.

17600,00

P
Budowa
miejsc
parkingowych.
Zwiększenie
80000,00
bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawa samopoczucie
osób mieszkających w pobliżu.

80000,00

P
Boisko do piłki siatkowej będzie uzupełnieniem
90000,00 istniejącej infrastruktury sportowej, a wzbogacenie terenu
w dodatkowe ławki i rabaty kwiatowe przyczyni się do
rozwoju istniejącej już strefy odpoczynku i relaksu

100000,00
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Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

tworząc miejsce do spędzania wolnego czasu.

64

WGK
B0216BD

65

WGK
B0222BC

66

WGK
B0225TW

Zielone Osiedle (nasadzenia drzew i krzewów) - obręb ulic:
Czarnieckiego, Zbożowa, Szklana, Marynarska.
B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77,
549/11.
Zazielenienie wskazanego obszaru poprzez wprowadzenie
nasadzeń drzew liściastych oraz iglastych, a także bylin i
krzewów np. sosny czarnej, modrzew europejski, tulipanowiec
amerykański czy rozplanica przetacznik, zawilce japońskie,
jeżówki, kosodrzewiny.
Stworzenie "Mini Promenady" na tradycyjnym ciągu
komunikacji lokalnej mieszkańców.
ul. Wrocławska pomiędzy numerami 10 a, 12/14/15 z przejściem
do ulicy Drukarskiej, na wprost przez teren przylegający do
budynku SP 24, aż do ul. Ciesielskiej.
Modernizacja nawierzchni chodnikowej między ul. Wrocławską,
a ul. Ciesielską. Uporządkowanie pergoli przy ul. Drukarskiej
oraz terenu zielonego wokół placu zabaw dla dzieci. Instalacja
sprzętu rekreacyjnego i oświetlenia. Prace remontowe
ogrodzenia. Budowa pergoli przy Szkole Podstawowej nr 24 przy
ul. Ciesielskiej.
ODNOWA TEOFILOWA: Stworzenie atrakcyjnego skweru
wraz z placem zabaw przy ul. Rojnej.
Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer
działki: B40-559/2.
Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego skweru przy ul. Rojnej.
W ramach inwestycji postawione zostaną ławki, stojaki rowerowe
oraz kosze na śmieci. W ramach projektu dokona się
rekultywacja trawnika, wytyczenie ścieżek, posadzenie
kilkudziesięciu drzew i krzewów oraz latarni parkowych. Skwer
zostanie uzupełniony placem zabaw, z urządzeniami dla dzieci w
różnym wieku.

P
Nasadzenia drzew, bylin i krzewów oraz ich utrzymanie
powinny przynieść pozytywny efekt w postaci czystego i
38200,00
zielonego obszaru Miasta. W związku z powyższym,
Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ pozytywnie
ocenia zgłoszony wniosek.

38200,00

P
Wykonanie proponowanych prac z wniosku przyczyni się
207000,00
do zagospodarowania terenu przy SP 24. Zapewni
mieszkańcom bezpieczne miejsce do ewkreacji.

207000,00

P
Stworzenie skweru umożliwi rekreacyjne wykorzystanie
zaniedbanego obecnie terenu. Powstanie miejsce spotkań
i odpoczynku okolicznych mieszkańców. Poprawie
ulegnie komfort życia i atrakcyjność okolicy.
294200,00 Rekomendacja zadania jest pozytywna ponieważ spełnia
ono wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności jest możliwe do wykonania w ciągu jednego roku
budżetowego, zaproponowana lokalizacja stanowi
własność gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie koliduje
z zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia.

294200,00
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WGK
P0010SP

Tajemniczy Ogród
Ul.Legionów 39
Celem zadania jest stworzenie przepięknego ogrodu, pełnego
drzew i kwiatów, z funkcją konstrukcji sprawiających wrażenie
"zielonych ścian". Zadanie ma uzupełnić stworzony w ramach II
edycji Budżetu Obywatelskiego plac zabaw dla dzieci.

WGK
P0047LP

Chodnik przy płytach etap I – 100 m na ul. Pienista do ul. F.
Plocka.
Ul. Pienista od ul. F. Plocka.
Budowa nowego chodnika(etap I) o dł. ok. 100 m, szer. 1,5-2 m
na ul. Pienistej od ul. F. Plocka w kierunku ul. Maczka (osiedle
Nowe Polesie), da wysokości działki(P34-10/1), gdzie znajduje
się ścieżka z płyt betonowych. Aktualnie trzeba iść po płytach
betonowych, po których jeżdżą szybko samochody.

WGK
P0104KR

Budowa parkingu dla mieszkańców bloków zlokalizowanych
przy ulicach Wyszyńskiego 1 oraz Rajdowa 1, 3, 5.
Teren znajdujący się pomiędzy ogródkami za blokiem 82 (ul.
Rajdowa 3) a al.Bandurskiego.
Projekt zaklada budowę parkingu na ok. 40 samochodów
osobowych (projekt mapki parkingu stanowi załącznik
formularza zgłoszeniowego).

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Realizacja zadania jest kontynuacją-uzupełnieniem
zrealizowanej w 2015 r. inwestycji polegajacej na
budowie placu zabaw wraz z terenem zielonym.
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
powinno
100000,00
uwzględniać wytyczne m.in. BAM, MPU oraz Biura ds.
Rewitalizacji i Biura Strategii Miasta. Podczas realizacji
zadania "Tajemniczy ogród" należy zwrócić uwagę aby
realizacja robót w terenie nie kolidowała z remontem
nieruchomości przy ul. Legionów 37A i ul. Legionów.
N
Projekt powinien uwzględniać przebudowę drogi
Pienistej na przedmiotowym odcinku, w tym oświetlenie
oraz odwodnienie. Realizacja projektu tylko w zakresie
45000,00 chodnika może w przyszłości kolidować z planowaną
budową drogi i skutkować rozbiórką wybudowanych
ciągów pieszych. Zakres niezbędnej dokumentacji
wykracza poza zakres zgłoszonego zadania, tj. budowy
chodnika na odcinku 100 m.
N
Zadanie otrzymuje negatywną rekomendację, gdyż
zgodnie z § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do zarządzenia Nr
5182/VII/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie
pzreprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
budżetu obywatelskiego 2017/2018, na zaproponowanych
działkach nie mozna realizować zadań z Budżetu
Obywatelskiego. Dwie spośród zaproponowanych działek
253305,36 (595/23 obręb P027 i 60/12 obręb P-26) nie posiadają
ustalonego właściciela. Części działek nr 595/95 obręb P27 i 60/13 obręb P-26 objęte są umową dzierżawy.
Dodatkowo, analizowana jest możliwość zbycia w.w.
działek. Ponadto, nie ma możliwosci wykonania zjazdu z
nie wydzierżawionych części działek nr 595/95 i 60/13 na
działkę miejską. Wnioskodawcy zostali poinformowani o
powyższym, jednak nie wskazali działek alternatywnych
do realizacji zadania.

Kwota po
weryfikacji

100000,00

85000,00

253505,36
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WGK
P0113KR

Street Workout "Botanik".
Skwer osiedlowy przy SM "Botanik" między ulicami Hufcowa,
Tomaszewicza, Babickiego.
Plac z miękką nawierzchnią tartanowa i zestawem do ćwiczeń
gimnastycznych "Street workout" z płatnym (automat) szaletem i
prysznicami, urządzeniami towarzyszącymi małej architektury i
nowymi nasadzeniami drzew.

WGK
P0129LP

MINI PARK przy ul. Dennej - Etap część sportowa.
Ul. Denna - w sąsiedztwie placu zabaw dla dzieci.
Wykonanie etapu rekreacyjno-sportowego w ramach realizacji
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców
Osiedla: -) kort do gry w kometkę, -) tenis stołowy, -) boisko do
street basketball.

WGK
P0139ZM

Rodzinny teren rekreacyjny na Zdrowiu przy ul. Rokitny.
Niezagospodarowany teren przy ul. Rokitny.
Zadanie polega na utworzeniu rodzinnego terenu rekreacyjnego,
który będzie się składał z placu zabaw oraz obiektów dla
młodzieży i seniorów. Na ogrodzonym i bezpiecznym placu
zabaw dla dzieci znajdzie się kompleks ze zjeżdżalnią, huśtawki i

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

N
Działka, na ktorej zaproponowano realizację zadania,
stanowi własność MŁ i użyczona jest Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Botanik" na czas nieoznaczony.
Zgodnie z $1 pkt 4 zalącznika nr 1 do zarządzenia Nr
5182/VII/17
z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
Budżetu Obywatelskiego 2017/2018, nie można na niej
realizować zadań z Budżetu Obywatelskiego. Działki
221000,00
alternatywne wskazane przez Wnioskodawcę, tj. 192/15 i
192/16 obręb P-26 stanowią teren Przedszkola
Miejskiego nr 14 i nie spełniają przepisów szczególnych
dla tego typu
przedsięwzięcia, tj. Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie: bezpieczeństwa
i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Kolejnych działek alternatywnych dla realizacji zadania
Wnioskodawca nie wskazał.
P
Na części terenu oznaczonego jako działki 6,7,8 w
obrębie P-35 w Łodzi pomiędzy ul. Pienistą i Denną w
chwili obecnej znajduje się plac zabaw. Zgodnie z
uchwałą podjętą przez RO Lublinek-Pienista w 2017 r.
planuje się wykonanie projektu zagospodarowania
350500,00
pozostałej części terenu. W uzgodnieniu z Autorami
formularza
zgłoszeniowego
oraz
biurem
architektonicznym wykonujacym ww. dokumentację
określono szacunkowy koszt i zakres możliwy do
realizacji w ramach I etapu budowy "Mini Parku przy
Dennej".
N
Drzewostan powinien pozostać w pełni zachowany jako
130000,00 powierzchnia biologicznie czynna, w tym przypadku
leśna, podnosząc tym samym atrakcyjność całego obszaru
objętego planem.

Kwota po
weryfikacji

607000,00

350500,00

120813,00
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WGK
P0149KO

WGK
P0173LP

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
karuzela. Ponadto będą zainstalowane betonowe stoły do
piłkarzyków, ping ponga oraz do gier towarzyskich, oraz 4 ławki,
2 kosze na śmieci oraz tablica informacyjna.
Plac zabaw na Zdrowiu przy ul. Filareckiej.
Niezagospodarowana działka pomiędzy ul. Filarecką a
Warneńską.
Zadanie polega na utworzeniu placu zabaw dla dzieci, który
będzie się składał z kompleksu ze zjeżdżalnią, podwójnej
huśtawki z siedziskiem kubełkowym i bez oparcia, huśtawki równoważni, karuzeli i 2 hustawek-kiwaczków. Plac zabaw
będzie ogrodzony, wyposażony w bezpieczną nawierzchnię i 2
furtki. na terenie placu bedą 2 ławki, kosz na śmieci oraz tablica
informacyjna.
Plac zabaw - komfort i bezpieczeństwo.
Teren przed blokiem przy ul. Długosza 12, miedzy ulicami Górną
i Waryńskiego.
Utworzenie niedużego atrakcyjnego placu zabaw który zaspokoi
potrzebę ruchu i rozwoju dzieci. Budowa zestawu rekreacyjnego
na bezpiecznym podłożu złożonego ze scianki wspinaczkowej,
zjeżdżalni, mostku (typu Hektor), karuzeli i huśtawki. Montaż 2
ławek
dla
opiekunów.
Obszar
otoczony
płotkiem
zabezpieczającym przed wchodzeniem zwierząt. Umiejscowienie
regulaminu oraz śmietnika dla zachowania czystości. Obsadzenie
pergoli śmietnika np. tujami dla uatrakcyjnienia otoczenia.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul.
Pienistej (wyjście z osiedla NP-IIIB).
Wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej 51 (wyjście z
osiedla Nowe Polesie IIIB)- do ul. Falistej 174 na długości
ok.100 m.
Budowa chodnika wzdłuż ul. Falistej na odcinku od ul. Pienistej
(wyjście z osiedla NP-IIIB)

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

N
Działka stanowi własność osób fizycznych. W związku z
tym, ze wskazany teren nie stanowi terenu, na którym
gmina może zgodnie z prawem wydatkować środki
110000,00
publiczne (zgodnie z § 1 pkt 4 załącznika nr 1 do
zarzadzenia Nr 5182/VII/17 z dnia 23 stycznia 2017r. w
sprawie
prowadzenia
konsultacji
społecznych
dotyczących Budżetu obywatelskiego 2017/2018).

110000,00

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji BO, polepszy
379000,00
warunki okolicznych mieszkańców, umożliwi dzieciom i
ich opiekunom aktywne i ciekawe spędzanie czasu na
świeżym powietrzu.

379000,00

N
Miasto zamierza sprzedać działki wchodzące w skład
45000,00 projektu. Działania nie są zgodne z zapisaną w Strategii
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 20120+ zasadą
skuteczności i gospodarności.

45000,00
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P0178ZM
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P0185KR

WGK
L0085

WGK
L0101

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
Uporządkowanie
terenu
i
utworzenie
przestrzeni
rekreacyjnej dla mieszkańcow os. Zdrowie-Mania.
Teren pomiedzy rzeką Bałutką a terenem dawnych zakładów
Vera (nieużytki przylegające do rzeki Bałutki - do ul. Siewnej).
Uporządkowanie terenu i utworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla
mieszkańców os. Zdrowie-Mania co spowoduje stworzenie
miejsca wypoczynku o charakterze parkowym wzdłuż rzeki
Balutki - od mostku na rzece do ul. Siewnej wraz z
przygotowaniem miejsca pod budowę w przyszłości ścieżki
rowerowej.
"Zadaszenie na Karolku" - wiata nad skateparkiem na
"Karolku" i z dobudową sanitariatu.
Karolek - kompleks sportowo-rekreacyjny przy ulicach
Kusocińskiego-Grodzieńska.
Lekkie zadaszenie nad skateparkiem o powierzchni ok. 25x55
metrów o konstrukcji kratownicowej lub słupkowo-cięgnowej z
powłoką namiotową. Dobudowa sanitariatu.
Ogródek Jordanowski przy ulicy Józefa - etap l (plac zabaw).
Przy ulicy Józefa.
Budowa placu zabaw w skład, którego wchodziłoby kilka dużych
zestawów typu: gry i zabawy oraz statek. Zestawy zostałyby
zamontowane w miejscu kiedyś istniejącego Ogródka
Jordanowskiego. Dzisiaj teren ten jest zniszczonych i
zdewastowany. Dodatkowo powstałyby dwie huśtawki
wahadłowe podwójne, zjeżdżalnia, piramida linowa, karuzela,
cztery bujaki oraz piaskownica. Zostałoby również
zamontowanych dziewięć ławeczek oraz kosze na śmieci.
Parklet wraca na Andrzeja!
Ul. Andrzeja Struga, na odcinku pomiędzy Piotrkowską, a al.
Kościuszki.
Zadanie polega na opłaceniu zajęcia pasa drogowego, zakupie
roślin.
Parklet to odpowiedź na niedostatek zieleni i przestrzeni dla
pieszych w mieście. Parklet pojawił się w Łodzi na krótko w
2016r. osiągając niewątpliwy, ogólnopolski sukces, również w
prasie branżowej i mediach społecznościowych. Był także

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie
ulic: Bronowej i Siewnej wraz z instalacją elementów
220000,00
małej architektury zapewnią właściwe wykorzystanie tej
części Parku wzdłuż rzeki Bałutki przez mieszkańców.

Kwota po
weryfikacji

220000,00

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
550000,00 zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji BO, polepszy
warunki bytowania okolicznych mieszkańców, umożliwi
korzystanie z terenu rekreacji przez cały rok.

550000,00

P
Budowa ogródka Jordanowskiego wyposażonego m.in. w
plac zabaw, który będzie ogólnodostępny umożliwi
dzieciom zabawę świeżym powietrzu również po
450000,00
godzinach zamknięcia placówek takich jak szkoły czy
przedszkola. Różnorodność planowanego wyposażenia
będzie zachetą do odwiedzin przez mieszkańców w
każdym wieku.

565000,00

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
8400,00
Obywateslkeigo,
polepszy
warunki
bytowania
okolicznych mieszkańców, poprawi estetykę ternu
spacerów i wypoczynku rodzin z małymi dziećmi.

18 400,00
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WGK
L0104

WGK
L0119

WGK
L0120

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
włączony w Łódź Design Festival, a wiele miast podaje łódzki
przykład za wzór na równi z woonerfem.

Badanie wody w stawie przy Pałacu Herbsta pod kątem
przydatności do kąpieli lub stworzenia plaży.
Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.
Miasto rozważa stworzenie plaży przy stawie obok Pałacu
Herbsta. Wiadomo jednak, że woda w tym stawie nie jest czysta.
Sprawdźmy, czy nadaje się do kąpieli i czy można przy nim
stworzyć plażę. Mikroskopijny wydatek może oszczędzić
ogromne pieniądze z budżetu miasta, szczególnie jeśli okaże się,
że woda w stawie jest w stanie fatalnym i może zagrażać
zdrowiu.
Łódzki podróżnik - figurka podróżnika przed dworcem Łódź
Fabryczna.
Wejście do dworca od strony ulicy Kilińskiego.
Stworzenie figurki z brązu (lub innego metalu np mosiądzu) która
stać będzie przed wejściem do dworca Łódź Fabryczna od strony
Kilińskiego (plecami do niego). Figurka ma być podobna do
wzorca przedstawionego na zdjęciu z załącznika oraz
umieszczonego na stronie bolodz.vgh.pl (powinna być w ruchu i
posiadać ze sobą walizkę turystyczną).
Nowoczesna Aleja Schillera.
Aleja Schillera.
Konsultacje społeczne były farsą, a miasto przedstawiło bardzo
słabą koncepcję zagospodarowania tego terenu dlatego... Projekt
ma za zadanie wymóc na władzy miasta umieszczenie w Alei
Schillera nowoczesnych rozwiązań zamiast standardowych
ławek. Bardzo ważne są zdjęcia dlatego proszę przeczytać opis
szczegółowy lub odwiedzić www.bolodz.vgh.pl.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody w
480,00
zbiorniku
Przędzalniana pozwoli na sprawdzenie jej
jakości pod kątem przydatności do kąpieli

N
Realizacja przedmiotowego zadania w żaden sposób nie
nawiązuje do dziedzictwa kulturowego Łodzi, a
mnożenie w przestrzeni miasta rzeźb może w efekcie
200000,00 wpłynąć na estetykę przestrzeni w centrum Łodzi.
Ponadto niniejsza inicjatywa, z uwagi na swoją skalę i
charakter,
bezpośrednio
nie
realizuje
celów
strategicznych
zdefiniowanych
przez
"Strategię
Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+".
N
Wniosek zaopiniowany negatywnie z uwagi na
rozpoczęty proces wdrażania projektu rewitalizacji dla
tego ternu i podjęte już ustalenia wynikające także z
przeprowadzonych konsultacji społecznych. W ramach
60000,00 Projektu 5 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi,
planowan jest kompleksowa przebudowa Pasażu
Schillera. Opracowana dokumentacja została złożona
wraz z wnioskiem o dofinansowanie do Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Łodzkiego.

Kwota po
weryfikacji

1500,00

200000,00

60000,00
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Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

Śmieci do kosza - stop rozlepianiu ulotek na mieście!
Całe miasto.
Wyznaczenie przez miasto co najmniej 3 osób odpowiedzialnych
za oczyszczanie miasta z ulotek na słupach, rynnach i innych
miejscach wraz z usunięciem śladów po nich pozostawionych.
Osoby te będą zajmowały się tylko rozlepianymi ulotkami.
Kampania reklamowa uświadamiająca Łodzian o tym jak bardzo
szkodliwy jest proceder rozlepiania ulotek na mieście, piętnująca
firmy tak się ogłaszające Więcej na bolodz.vgh.pl.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

P
Zarząd Dróg i Transportu utrzymuje na terenie Miasta
około 40 000 sst. Słópów oświetleniowych i
energetycznych z zainstalowanym oświetleniem. W celu
umiesczenia reklamy w pasoe drogowym należy złożyć
wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami o uzgodnienie
lokalizacji reklamy w trybie atr. 39 ustawy z dnia
21.03.1985r. o drogach publicznych (dz.U. z 2016 r., poz
1440 z późn. zm.). Aby uzyskać zezwolenie należy
złożyć wniosek o zajęcie pasa drogowego dla
umiesczenia reklamy, zawierający komplet niezbędnych
załączników. Należy pamiętać, że wniosek o zajęcie pasa
drogowego dla umieszczenia reklamy, jak i na
pozostawienie reklamy w pasie drogowym trzeba złożyć
na 30 dni przed planowanym umieszczeniem reklamy.
Zgodnie z art. 40 ust 3 przedmiotowej ustawy w pasie
drogowym nie ma możliwości na bezpłatne umieszczenie
reklamy.
Proponowana
lokalizacja
to
wiaty
50000,00
przystankowe, a stawka 0,15 zł/dzień za 1 m2 zajętej
powierzchni. Biuro architekta Miasta - proponowane
działania są zgodne z Uchwałą XXXVII/966/16 Rady
Miejskiej w Łodzi z dnia 16.10.2016 w sprawie ustalania
i warunków sytuowania małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabarytów, stgandardów jakościowych oraz rodzajów
materiałów budowlanych. (D. Urz. Woj. Łódzkiego z
dnia 16.12.2016 r. poz. 5588) - "Ustala si zakaz
sytuowania następujacych tablic reklamowych i urządzeń
reklamowych, umieszczania plakatów, naklejek, ulotek,
ogłoszeń etc. Poza miejscami do tego celu
wyznaczonymi". Kampania reklamowa musi zostać
przeprowadzona zgodnie z przywołaną powyżej Uchwałą
nr XXXVII/966/16. Powyższy zapis należy interpretować
łącznie z Zarządzeniem numer 5059/VII/16 Prezydenta
Miasta Łodzi z dnia 23.12.2016 r. w sprawie określenia
miejsc na terenie Miasta Łodzi przeznaczonych do

Kwota po
weryfikacji

70000,00
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Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

bezpłatnego plakatowania. Zdaniem Biura Architekta
Miasta wątpliwości budzi sposób realizacji planowanego
zadania. W szacukowych kosztahc zadania nie ujęto
kosztów etatów dla tych pracowników. Nie są one także
uwzględnione w budżecie Miasta.

84

85

WGK
L0139

WGK
L0141

Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Niciarnianej.
Boisko przy ul. Niciarnianej pomiędzy torami kolejowymi a ul.
Małachowskiego.
Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Niciamianej. Wymiana
nawierzchni na sztuczną wraz z instalacją 6 bramek (dla boiska
pełnowymiarowego, oraz w poprzek dla 2 małych na połowach
boiska).
Łódzka woda najlepsza - poidełka.
Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub
Kilińskiego),
Piotrkowska
(okolice
Narutowicza),
Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).
Projekt zakłada umieszczenie w przestrzeni publicznej czterech
tzw. poidełek, które umożliwiają napicie się łódzkiej wody za
darmo, przez większą cześć roku (min. 7 miesięcy). Poidełka
powinny umożliwiać skorzystanie z nich bez potrzeby
korzystania z dodatkowych naczyń.

N
Wydział Dysponowania Mieniem informuje, że na
1520000,00 działce przeznaczonej pod inwestycje jest już
prowadzone jest już postępowanie w sprawie zbycia
nieruchomości.

nie dotyczy

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
60000,00 zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
Obywateslkeigo, będzie służyła mieszkańcom Łodzi,
szczególnie podczas upalnych dni.

125000,00
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Atrakcja dla dzieci i dorosłych zielony skwer przy zbiegu ulic
Brukowej i Nefrytowej na Radogoszczu
działka nr B4-51/27, u zbiegu ulic Brukowej i Nefrytowej.
Budowa zielonego skweru wraz z placem zabaw dla
mieszkańców okolicznych osiedli, w szczególności Liściasta A i
B. Ustawienie 5 zabawek dla dzieci. Zadanie poprzedzone będzie
uporządkowaniem terenu i eliminacją krzaków porastających
działkę.

"Koty na Kocim Szlaku" - nowa atrakcja turystyczna
Księżego Młyna.
nowy koci szlak i tereny do niego przylegające, działki nr : W2591/2, W25-89/1, W25-84/2.
Projekt przewiduje zaistnienie trzech rzeźb kotów naturalnej
wielkości na Nowym Kocim Szlaku na osiedlu Księży Młyn.
Rzeźby wykonane będą z brązu, uchwycone w pozycjach
charakterystycznych dla tych zwierząt.
Zbiorcza 11 na nowo!
ul. Zbiorcza, blok - Zbiorcza 11, osiedle Stary Widzew.
Wykonanie prac związanych z wyrównaniem i utwardzeniem
terenu przed blokiem Zbiorcza 11 (po stronie wschodniej) pod
budowę parkingu dla samochodów z płyt ażurowych +
oświetlenie (3 latarnie LED), wymiana chodnika w pasie przed
blokiem z płyt chodnikowych 20x20, remont wjazdu przed
blokiem do garaży - nawierzchnia asfaltowa 80m,
uporządkowanie terenu przed blokiem, nasadzenia mix roślin,

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

N
W stosunku do zaproponowanej przez wnioskodawcę
lokalizacji w obrębie B-4 prowadzone jest postępowanie
w sprawie sprzedaży działki. W związku z tym wskazany
teren nie stanowi tetenu, na którym gmina może zgodnie
z prawem wydatkować środki publiczne (zgodnie z §1
pkt 4 załacznika nr 1 do zarządzenia Nr 5182/VII/17 z
dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
konsultacji
społecznych
dotyczących
Budżetu
195000,00 Obywatelskiego 2017/2018). Wnioskodawca wskazał
alternatywną lokalizację: działki nr 63/60, 52/3 i 51/20 w
obrębie B-4 (południowy kraniec działek). Wydział
Zbywania i Nabywania Nieruchoimości poinformował o
przygotowaniu działek (63/60, 52/3 i 51/20 w obrębie B4) do zbycia w ramach jednego terenu inwestycyjnego. W
Wydziale Dysponowania Mieniem w stosunku do działek
63/60, 52/3 w obrębie B-4 prowadzone jest postępowanie
w sprawie ewentualnego zwrotu na rzezc byłych
właścicieli.

235000,00

P
74800,00 Koty na kocim szlaku zadanie ogólnodostępne, przyczyni
się di uatrakcyjnienia osiedla Księży Młyn.

74800,00

P
Budowa parkingu. Wyrównsnie i utwardzenie terenu.
Wymiana chodnika. Uporządkowanie terenu. Wymiana
214740,00
chodnika.
Uporządkowanie
terenu.
Zwiększenie
bezpieczeństwa miszkańców. Poprawa samopoczucia
osób mieszkających w pobliżu.

141840,00
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Lp.

89

90

Realizator
ID

WGK
L0238

WGK
L0239

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
nowy trawnik.
Modernizacja (remont) drogi osiedlowej, utwardzenie
(uporządkowanie) miejsc parkingowych.
Droga osiedlowa między blokami należącymi do ul. Wapiennej
nr 39/41, 45/47, 49/51 i ulica Ossowskiego 10,12,14.
Remont drogi osiedlowej i utworzenie miejsc parkingowych.

Parking i postój taxi dla Złotna.
Osiedle Złotno, skrzyżowanie ulicy Złotno/Fizylierów.
Budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz postoju
taksówek.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Budowa drogi wraz z miejscami parkingowymi.
1500000,00
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Poprawa
samopoczucia osób mieszkających w pobliżu.

579000,00

N
W dniu 08.05.2017r. Autorzy wniosku wspólnie z
pierwotnie opiniującymi formularz zgłoszeniowy pracownikami ZDiT określili nr i obręb działki na której
ma być realizowane proponowane zadania. 10.05.2017r.
ZDiT przekazał zadanie do WGK UMŁ celem dalszego
procedowania (przedmiotowa nieruchomości pozostaje
we władaniu WGK UMŁ). W dniu 11.05.2017r.
rozesłano
zapytania
do
Miejskich
Jednostek
Organizacyjnych celem określenia możliwości budowy
parkingu. Do dnia wskazanego na złożenie rekomendacji
(12.05.2017r.)
wpłynęła
jedna
odpowiedź.
Zgodnie z zaleceniami z Biura ds. Partycypacji
Społecznej UMŁ wydaje się rekomendację negatywną z
uwagi na brak podstaw do rzetelnej oceny możliwości
600000,00
realizacji zadania (stan na dzień 12.05.2017r.). Po
zebraniu opinii zasadne będzie powtórne wykonanie
analizy wniosku i ostateczne określenie rekomendacji.
UZUPEŁNIENIE REKOMENDACJI PO ZEBRANIU
ODPOWIEDZI Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
UMŁ
z
dnia
29.05.2017r.
W związku z uzyskaniem m.in. informacji o planowanej
sprzedaży przedmiotowej nieruchomości utrzymuje się
rekomendację negatywną dla proponowanego zadania.
Ponadto Biuro Architekta Miasta UMŁ wydało opinię
negatywną z uwagi na fakt, iż zdaniem BAM
„proponowana działka powinna zostać przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową, która będzie tworzyła spójną
całość z otaczającymi terenami pod względem
zagospodarowania i ładu przestrzennego. Realizacja

595280,00
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Lp.

Realizator
ID

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

przedmiotowej inwestycji we wskazanym miejscu
generowałaby także uciążliwości dla istniejącej i
potencjalnej zabudowy mieszkaniowej na działkach
sąsiednich".

91

92

93

WGK
S0048WS

WGK
S0056WS

WGK
S0057WS

Bujaj się – czyli zagospodarowanie zdegradowanej
przestrzeni i zakup huśtawek dla dzieci i dorosłych.
Południowo – Wschodni narożnik ulic Rewolucji 1905 r. i
Kilińskiego, działki nr: S1-290/16; S1-290/14.
Projekt zakłada zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i
stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji dla okolicznych
mieszkańców i studentów pobliskiej uczelni. Głównym celem
projektu jest zakup huśtawki dla dorosłych. Huśtawka umożliwi
aktywną rekreację i skróci czas oczekiwania na autobus – w
bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji zdania znajduję się
przystanek MPK.
Mini Park Wierzbowa: Parkingi dla samochodów.
Wyznaczenie stref parkowania na terenach zielonych i
asfaltowych.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa
(2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A), działka nr S2-96/69.
W tym projekcie chcemy zrobić porządek z miejscami
parkingowymi na całym osiedlu: na terenach utwardzonych
(asfalt, płyty) i zielonych (ziemia, trawa). Zależy nam na jak
najbardziej efektywnym wykorzystaniu powierzchni osiedla do
parkowania możliwie jak największej ilości aut jednocześnie nie
niszczac zieleni oraz nie blokując pieszym chodników.
Mini Park Wierzbowa: Odnowa placu zabaw dla dzieci i
budowa siłowni zewnętrznej dla młodzieży, dorosłych i
seniorów.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa
(2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A), działka nr S2-96/69.
W tym projekcie chcemy stworzyć część rekreacyjną, gdzie
wszyscy mieszkańcy w każdym wieku mogliby aktywnie i
wspólnie
spędzać
czas.
Projekt
obejmuje:

45000,00

N
Brak kontaktu z wnioskodawcą. Art. 9 pkt. 1.

brak analizy

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
261250,00 zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
Obywatelskiego wpłynie korzystnie na estetykę otocznia,
polepszy jakość życia okolicznych mieszkańców.

261250,00

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
157100,00 Obywatelskiego,
polepszy
warunki
bytowania
okolicznych mieszkańców, poprawi estetykę terenu
rekreacji i wypoczynku osób starszych oraz rodzin z
małymi dziećmi.

162900,00
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Lp.

94

95

Realizator
ID

WGK
S0059WS

WGK
G0125RO

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
1) Odnowę istniejących elementów placu zabaw: zjeżdżalnia,
karuzela, bujaki i piaskownica i montaż dodatkowych 5
elementów m.in: dwie huśtawki, mostek linowy, drabinka, mała
ścianka
wspinaczkowa
i
powierzchni
amortyzującej.
2) Budowę siłowni dla młodzieży, dorosłych i seniorów
spełniającej funkcje sportowe i rehabilitacyjne.
Mini Park Wierzbowa: Odnowa i zagospodarowanie parku
osiedlowego w obrębie ulic : Wierzbowa, Źródłowa,
Pomorska.
Park osiedlowy i teren osiedla Wierzbowa - Pomorska Źródłowa między ulicami Źródłowa (39, 41, 43, 45), Wierzbowa
(2, 4, 6, 6D, 8), Pomorska (94, 96, 96A), działka nr S2-96/69.
W projekcie chcemy przywrócić dawny blask osiedlowego mini
parku - miejsca pełnego zadbanej zieleni, a pondato
wyposażonego w elementy małej architektury pozwalajacej
spędzić czas w czystej i bezpiecznej przestrzeni wszystkim
mieszkańcom
osiedla,
osiedli
sąsiadujących
(tj.
dzieciom,młodzieży, dorosłym i seniorom), wychowankom
przedszkola oraz członkom okolicznych instytucji państwowych.
Projekt uwzględnia również odnowę pasów zieleni na całym
osiedlu i likwidację śmietnika centralnego.
Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z siłownią pod chmurką
(rejon ulic: Odrzańska-Uroczysko).
Plac zabaw przy ul. Odrzańska-Uroczysko dz. 212/97 w obrębie.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz
powstanie nowego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców z
:2 zjeżdżalniami, 2 huśtawkami, mostem linowym, drabinką,
piaskownicą oraz postawieniem 2 ławek. Teren obiektu zostanie
pokryty podłożem np. Poliuretanowym lub elastycznym. Zadanie
obejmuje również powstanie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
siłowni „pod chmurką" obok placu zabaw z kilkoma
urządzeniami do ćwiczeń. Cały teren ogrodzony niziutkim
płotkiem zabezpieczającym przed psami z zatrzaskową furteczką.
Obiekt byłby dostępny non stop.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Rekomendacja dotycząca propozycji uwzględnienia
zadania
zgłoszonego
do
5
edycji
Budżetu
Obywatelskiego jest pozytywna, ponieważ spełnia
wszystkie kryteria oceny technicznej wykonalności, jest
118930,00
możliwa do wykonania w ciągu jednego roku
budżetowego oraz teren, na którym ma być
zlokalizowane proponowane zadanie stanowi własność
gminy Miasto Łódź, a inwestycja nie koliduje z
zawartymi umowami dzierżawy i użyczenia..

118930,00

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
166000,00 Obywatelskiego,
polepszy
warunki
bytowania
okolicznych mieszkańców, poprawi estetykę terenu
spacerów i wypoczynku rodzin z małymi dziećmi
przyczyni się do większej rekreacji.

214000,00
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Lp.

Realizator
ID

96

WGK
B0128BC

97

ZDiT
P0165KR

Tytuł zadania
Lokalizacja
Krótki opis zadania
Fontanna, która chce być fontanną.
Skwerek przy ul. Tybury 4, naprzeciwko SP 35.
Celem inicjatywy jest renowacja i oddanie do użytku fontanny
przy ul. Tybury 2 oraz uporządkowanie skweru, na którym się
znajduje. Obejmie następujące kroki: modernizacja i naprawa
elementu malej architektury w postaci fontanny parkowej,
naprawa starych elementów konstrukcji betonowej, wykonanie
przyłącza wodnego, instalacji wodnej oraz zasilania prądowego,
budowa pomieszczenia siłowni, porządkowanie skweru, na
którym znajduje się fontanna: wymiana ławek, uzupełnienie
siedzisk przy stolikach do gry w szachy, wykonanie dodatkowych
nasadzeń w miejsce ubytków zieleni.
Remont chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na
przedłużeniu ul. Balonowej w kierunku przejść dla pieszych
skrzyżowania Maratońska/Retkińska.
Chodnik oraz ciąg pieszo-rowerowy (CPR) na przedłużeniu ul.
Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania
Maratońska/Retkińska.
Budowa chodnika szer. ok. 1,5 m jako kontynuacja chodnika
zlokalizowanego po północnej stronie ul. Balonowej w kierunku
przejścia dla pieszych na ul. Retkińskiej - w śladzie istniejącego
przedeptu - oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szerokości
2,0m+2,0m) od południowego narożnika ul. Balonowej w
kierunku przejścia dla pieszych ul. Maratońskiej - w śladzie
istniejącego przedeptu.

Koszty przed
weryfikacją

Rekomendacja realizatora (P/N)
Treść rekomendacji

Kwota po
weryfikacji

P
Realizacja przedmiotowego zadania w przypadku
zwycięstwa w głosowaniu podczas 5 edycji Budżetu
200000,00 Obywatelskiego,
polepszy
warunki
bytowania
okolicznych mieszkańców, poprawi estetykę terenu
spacerów (wypoczynku osób starszych oraz rodzin z
małymi dziećmi.

514000,00

P
87000,00 Budowa chodnika oraz ciągu pieszo rowerowego
znacząco poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu.

280000,00
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