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Formularz konsultacji społecznych  
dotyczących  sposobu wykorzystania terenu dawnego poligonu na Brusie. 

 

1.  W jaki sposób, Pana/Pani zdaniem, powinien zostać zagospodarowany teren dawnego 
poligonu na Brusie? (proszę podkreślić wybrany wariant) 

1)   Teren dawnego poligonu należy uporządkować oraz utworzyć tam atrakcyjny 
park. 

Urząd Miasta Łodzi w latach 2019-2020 planuje zainwestować na terenie Brusa  
i Złotna ok. 7 mln zł na wyremontowanie ul. Krańcowej i ul. Biegunowej oraz 
zbudowanie atrakcyjnego parku na powierzchni 90% obecnego terenu Brusa. 
Pieniądze na te inwestycje będą pochodzić ze sprzedaży działek zajmujących 10% 
obecnego terenu Brusa. Na tym terenie będzie można wybudować tylko i wyłącznie 
domy jednorodzinne. Przychody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na: 
a) remont ulic Krańcowej i Biegunowej, 
b) wytyczenie utwardzonych alejek i instalację oświetlenia, 
c) budowę placów zabaw i miejsc do grillowania, 
d) montaż kilkuset ławek i koszy na śmieci, 
e) uzbrojenie działek pod zabudowę jednorodzinną. 

2)   Na terenie dawnego poligonu należy utworzyć stok narciarski, basen termalny, 
strzelnicę i sztuczne jezioro. 

Koszt tego rozwiązania, zaproponowanego przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Waldemara Budę, autor szacuje na ok. 200 mln zł, które nie są 
zabezpieczone ani w budżecie miasta, ani w zewnętrznym źródle. Jego zdaniem 
pieniądze na tę inwestycję powinny się znaleźć w budżecie miasta (60 mln zł) oraz 
pochodzić z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (140 mln zł).  
W ramach tego projektu autor chce, aby na Brusie powstał: 
a) stok narciarski z 3 zjazdami i mini zjazdem dla dzieci (na ok. 20% terenu Brusa), 
b) sztuczne jezioro w miejscu lasu (na ok. 15% terenu Brusa), 
c) termy, 
d) plac strzelecki dla łuków, kusz i rzutek. 

 

3)  Teren dawnego poligonu należy pozostawić takim jaki jest. 



 

 

2. Inne propozycje i opinie związane z przedmiotem konsultacji: 
…………………..……………………………………………………………….……….. 
……………………..……………………………………………………………….…….. 
…………………………..……………………………………………………….……….. 
…………………………..……………………………………………………….……….. 
…………………………..………………………………………………….…………….. 
…………………………..………………………………………………….…………….. 
………………………..……………………………………………………….………….. 
………………………..……………………………………………………….………….. 
………………………..……………………………………………………….………….. 
………………………..………………………………………………………….……….. 
………………………..………………………………………………………….……….. 
……………………..…………………………………………………………….……….. 
……………………..…………………………………………………………….……….. 
……………………………………..…………………………………………….……….. 
……………………………………..…………………………………………….……….. 
…………………………………..…………………………………………….………….. 
…………………………………..………………………………………….…………….. 
………………………………..………………………………………………….……….. 
……………………………..…………………………………………………….……….. 
 
 

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz: 
 
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Uwaga! 
Propozycje i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie imieniem i nazwiskiem  
nie będą rozpatrywane. 
 

 
Państwa propozycje i opinie są dla nas bardzo cenne.  

Dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas oraz udział w konsultacjach. 


