
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA ZIELONYCH OBLIGACJI

ZA 2022 ROK



Miasto Łódź wyemitowało zielone obligacje  
w kocie 50.000.000 zł. 

Wydatki są udokumentowane fakturami i wycią-
gami bankowymi.

Wydział Gospodarki Komunalnej  
– w zakresie Zrównoważonej gospo-
darki wodno-ściekowej 

Zarząd Inwestycji Miejskich  
– w zakresie Czystego Transportu

Zgodnie z Ramami Zielonych Obligacji Miasto Łódź przedstawia 
sprawozdanie z wykonania zielonych obligacji za rok 2022.

Jednostki realizujące przedstawiły sprawozdania z wykonania wydatków  
w 2022 roku na zadaniach objętych projektami:

SPRAWOZDANIE

Podstawa prawna:  
Uchwała Nr XL/1239/21 Rady Miejskiej  
w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych miasta Łodzi. 



Zadanie: Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi

Wartość kosztorysowa zadania 163.241.914 zł

W roku 2022 zrealizowano 
wydatki w kwocie

9.471.360 zł

Łącznie w latach 2021 -2022  
na zadanie wydatkowano kwotę

29.242.433 zł

I SPRAWOZDANIE Z ALOKACJI WPŁYWÓW
Projekt Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa 

Plan wydatków  
na rok 2023 w ramach 
zielonych obligacji

6.528.640 zł

Środki w ramach zielonych obligacji wydatkowa-
no na: budowę zbiorników retencyjnych na GOŚ 
ŁAM (2 szt.), modernizację instalacji odwadniania 
osadów (dostawa wirówek 3 szt.) modernizację 
węzła piaskowego, budowę instalacji termicznej 
hydrolizy osadu, budowę instalacji do usuwa-
nia azotu, budowę instalacji do odzysku fosforu  
z odcieków, nadzór inwestorski, pomoc techniczną  
w zakresie zarządzania projektem, dodatki spe-
cjalne do wynagrodzeń członków zespołu.



Projekt Czysty transport

Zadanie: Program niskoemisyjnego transportu miejskiego  
– przebudowa w ul. Przybyszewskiego na odcinku od Placu Reymonta 
do posesji nr 42 wraz z budową węzła przesiadkowego i przebudową 
torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej 

Wartość kosztorysowa zadania 137.478.172 zł

W roku 2022 zrealizowano 
wydatki w kwocie

3.463.421 zł

Łącznie w latach 2021-2022  
na zadanie wydatkowano kwotę

4.493.718 zł

SPRAWOZDANIE

Środki w ramach zielonych obligacji wydatkowano na roboty budowlane oraz nadzór 
inwestorski. Został wyburzony wiadukt północny. Wykonawca wykonał pale fundamen-
towe, ławy fundamentowe i słupy pod nowy wiadukt. Przebudowa linii tramwajowej od 
Placu Reymonta do posesji nr 42 – Wykonawca po uzgodnieniu geometrii drogi przy-
stąpił do przygotowania i uzgodnień projektów budowlanych poszczególnych branż, 
wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. 
Uzyskano pozwolenie na prace rozbiórkowe.

Plan wydatków na rok 2023  
w ramach zielonych obligacji 9.735.209 zł



II SPRAWOZDANIA Z OCENY SKUTKÓW 
Projekt Zrównoważona  gospodarka wodno-ściekowa 

Zadanie: Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi

Zadanie jest w fazie realizacji.

Docelowy efekt ekologiczny zadania:

• ograniczenie skażenia wód gruntowych 
i powierzchniowych oraz gleby ściekami   
wytwarzanymi w Grupowej Oczyszczalni    
Ścieków Aglomeracji Łódzkiej poprzez wy-
korzystanie ulepszonych systemów oczysz-
czania ścieków i poprawę ich jakości.

Projekt Gospodarka ściekowa, faza III  
w Łodzi obejmuje realizację 7 zadań in-
westycyjnych zakładających ograniczenie 
skażenia wód gruntowych i powierzchnio-
wych oraz gleby ściekami wytwarzanymi  
w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Aglo-
meracji Łódzkiej. Zadania mają na celu wy-

korzystanie ulepszonych systemów  oczysz-
czania ścieków i poprawę ich jakości na 
wylocie z Grupowej Oczyszczalni Ścieków 
do rzeki Ner. Realizacja projektu przyczyni 
się do zwiększenia efektywności urządzeń 
technologicznych do oczyszczania ścieków, 
ograniczenia ilości materii organicznej, szla-
mu przekazywanego do spalenia, wzrostu 
przepustowości, jak również optymalizacji 
procesu odwodnienia szlamu. Długookreso-
we efekty takich działań będą zauważalne  
w sferze poprawy jakości wód gruntowych 
i powierzchniowych dla mieszkańców Łodzi  
i okolicznych gmin.



Projekt Czysty transport 

Zadanie: Program niskoemisyjnego transportu miejskiego – przebudowa w ul. Przyby-
szewskiego na odcinku od Placu Reymonta do posesji nr 42 wraz z budową węzła prze-
siadkowego i przebudową torowiska od wiaduktów Przybyszewskiego do ul. Lodowej 

Zadanie jest w fazie realizacji.

Docelowy efekt ekologiczny realizacji zadania: 

• stworzenie na obszarze miasta Łodzi spraw-
nego i bezpiecznego systemu publicznego 
transportu zbiorowego o wysokiej jakości 
świadczonych usług, spełniającego stan-
dardy unijne w zakresie ochrony środowi-
ska, konkurencyjnego względem transportu 
indywidualnego, 

• poprawa wewnętrznej dostępności komuni-
kacyjnej miasta dzięki usprawnieniu powią-
zań komunikacyjnych,

• zwiększenie udziału ekologicznego trans-
portu zbiorowego w przewozach na terenie 
miasta,

• zapewnienie pozytywnego oddziaływania 
na środowisko,

• stworzenie nowoczesnego, atrakcyjnego i mo-
bilnego łańcucha sieci komunikacji,

• zmiana schematów mobilności miejskiej w kie-
runku mobilności bardziej zrównoważonej. 


