
ZARZADZENIE N r  5 ~ O N I I I I 1 9  
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia A 8 Luke o a 2019 r. 

w sprawie powienenia Zanqdowi Inwestycji Miejskich realizacji zadan inwestycyjnych 
oraz udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Miasta Lodzi jako inwestora zadan 

inwestycyjnych. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 3 1 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w zwiqzku 
z 5 3 i 5 4 ust. 2 statutu Zarzqdu Inwestycji Miejskich, stanowiqcego zalqcznik do uchwaly 
Nr XXVI/650/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie utworzenia 
i nadania statutu dla jednostki budzetowej o nazwie Zarzqd Inwestycji Miejskich (Dz. Urz. 
Woj. todzkiego poz. 1431), zmienionej uchwalq Nr LXl1585117 Rady Miejskiej w Eodzi 
z dnia 1 5 listopada 201 7 r. (Dz. Urz. Woj. todzkiego poz. 5 143) 

zanqdzam, co nastqpuje: 

1. Powierzam Zarzqdowi Inwestycji Miejskich realizacje zadah inwestycyjnych 
okreilonych w zalqczniku do zarzqdzenia. 

5 2. Udzielam Agnieszce Kowalewskiej-Wacik, Dyrektorowi Zarzqlu Inwestycji 
Miejskich, pelnomocnictwa z prawem udzielania dalszych pelnomocnictw, w tym 
procesowych, do reprezentowania Miasta todzi jako inwestora zadan inwestycyjnych 
okreilonych w zalqczniku do zarzqdzenia, w zakresie skladania oiwiadczen woli, zaciqgania 
zobowiqzah, w tym do zawierania um6w i aneksow do urnow, a takze 
do realizacji uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi oraz przeprowadzania przeglqdow 
gwarancyjnych - w odniesieniu do zrealizowanych dotychczas przez Zarzqd Inwestycji 
Miejskich inwestycji, przekazanych do odpowiednich miejskich jednostek organizacyjnych 
lub Urzedu Miasta Eodzi do biezqcej eksploatacji. 

5 3. Pelnomocnictwa udzielam na czas zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Zarzqdu 
Inwestycji Miejskich. 

5 4. Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi Zarzqdu Inwestycji Miejskich. 

5 5. Traci moc zarzqdzenie Nr 4028/VII/16 Prezydenta Miasta todzi  z dnia 8 lipca 
2016 r. w sprawie powierzenia Zarzqdowi Inwestycji Miejskich realizacji zadah 
inwestycyjnych oraz udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Miasta todzi jako 
inwestora zadah inwestycyjnych, zmienione zarzqdzeniami: Nr 4158NIIl16 z dnia 27 lipca 
2016 r., Nr 5223NIIl17 z dnia 26 tycznia 2017 r., Nr 5542NII117 z dnia 2 1 mara 2017 r., 
Nr 5596NIIl17 z dnia 24 marca 2017 r., Nr 5813NIIl17 z dnia 25 kwietnia 2017 r., 
Nr 6496NIIl17 z dnia 14 lipca 2017 r., Nr 6558NIIl17 z dnia 26 lipca 2017 r., 
Nr 6898NIIl17 z dnia 19 wrzeSnia 2017 r., Nr 7093/VII/17 z dnia 18 paidziemika 2017 r., 
Nr 72 18NIIl17 z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 7499NIIl17 z dnia 21 grudnia 201 7 r., 
Nr 7886NIIl18 z dnia 27 lutego 201 8 r., Nr 8020NII/18 z dnia 16 marca 2018 r., 
Nr 8174NII118 z dnia 5 kwietnia 201 8 r., Nr 8272NIIl18 z dnia 24 kwietnia 201 8 r., 
Nr 8436NIIl18 z dnia 17 maja 2018 r., Nr 8664NIIl18 z dnia 15 czerwca 2018 r., 
Nr 8929NIIl18 z dnia 13 lipca 2018 r., Nr 91 13NII/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r., 



Nr 95 16NII/18 z dnia 15 paidziernika 201 8 r., Nr 5/VIII/18 z dnia 22 listopada 201 8 r. 
i Nr 230/VIII/18 z dnia 24 grudnia 201 8 r. 

$ 6 .  Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem wydania, z mocq od dnia 1 stycznia 2019 r. 



Zalqcznik 
do zarzqdzenia Nr 5 10 NIIII19 
Prezydenta Miasta todzi 
z dnia I 8  Luke 0 8 2019 r. 

ZADANIA INWESTYCYJNE POWIERZONE DO REALIZACJI 
ZARZqDOWI INWESTYCJI MIEJSIUCH 

Budowa ukladu drog rowerowych na terenie miasta todzi; 
Przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca todi-Fabryczna; 
Przebudowa ul. Kilinskiego na odc. od ul. Narutowicza do projektowanej ul. ~lqskiej 
- I etap (rejon ul. Pilsudskiego); 
Dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S14; 
Przebudowa ukladu drogowego wokot stadionu Lodz Widzew; 
Wqzel Multimodalny przy Dworcu Lodz - Fabryczna; 
Program Nowe Centrum Lodzi - przebudowa infrastruktury wok61 Dworca t 6 d i  
- Fabryczna; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6; 
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program 
Nowe Centrum todzi); 
Budowa dojazdu do wqzla ,,BrzezinyW na autostradzie Al ;  
Budowa dojazdu do wqzla autostradowego ,,Romanow" na autostradzie A1 - Budowa 
111 Etapu Trasy G6rna; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony 
ulicami: Wschodniq, Rewolucji 1905 r., Kilinskiego, Jaracza wraz z pierzejami po 
drugiej stronie ww. ulic; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony 
ulicami: Zachodniq, Podrzecznq, Stary Rynek, Wolborskq, Franciszkariskq, Polnocnq, 
Wschodniq, Rewolucji 1905 r., Prochnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony 
ulicami: Ogrodowq, Gdariskq, Legionow, Cmentarnq wraz z pierzejami po drugiej 
stronie ww. ulic; 
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony 
ulicami: Ogrodowq, Zachodniq, Legionow, Gdariskq wraz z pierzejami po drugiej 
stronie ww. ulic; 
Budowa drogi podziernnej wraz z plytq rynku NCL i parkingiem pod rynkiem; 
Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego 
w metropolii lodzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz imych linii 
komunikacyjnych i modernizacjq zajezdni tramwajowych w todzi; 
Modernizacja i budowa chodnik6w i odwodnienia na terenie miasta todzi; 
Modernizacja i przebudowa obiektow inzynierskich na terenie miasta Lodzi; 
Budowa miejsc postojowych na terenie miasta Lodzi; 
Budowa sygnalizacji Swietlnych na terenie miasta Lodzi; 
Rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odc. od ul. Malowniczej do granic miasta; 
Budowa chodnikbw na terenie miasta Lodzi - osiedle Lublinek - Pienista; 



Wykonanie projektu modernizacji skrzyzowan i drog na Stokach, Sikawie i Podgorzu 
podnoszqcych bezpieczenstwo uzyt kownikow i mi eszkancow; 
Projekt przebudowy skrzyzowania ul. Wojska Polskiego i ul. Franciszkariskiej; 
Zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji 3-barwnej wzbudzanej na zqdanie pieszego 
na maszcie nad przejSciem dla pieszych na ul. Strykowskiej przy skrzyzowaniu 
z ul. Lodziankq; 
Rowery - droga dla rowerow wzdluz ul. Rzgowskiej; 
Wschod ~r6dmieScie - Ladniejszy Plac Pokoju; 
Przebudowa i modernizacja ul. Wojska Polskiego; 
Przedluzenie Al. Wl6kniarzy od DK 1, na polnocny zach6d do wqzla 
,,Aleksandrow Lbdzki" (S-14); 
Przebudowa drog na terenie Polesia; 
Budowa al. KoSciuszki na odc. od ul. Radwanskiej do ul. Wolczanskiej; 
Przebudowa i budowa rond na terenie miasta (Rondo Sybirakow, skrzyzowanie 
ulic Juszczakiewicza i Konstantynowskiej, skrzyzowanie ul. Okolnej z DK 71); 
Dokumentacja projektowa na budowe ul. Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej 
do granic Miasta; 
Budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego 
wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego; 
Modernizacja i przebudowa drog na terenie miasta Lodzi; 
Ulozenie brakujqcego chodnika na skrzyzowaniu Broniewskiego i Tatrzariskiej, 
naprzeciwko koiciola; 
Zakup wiaty (ul. Ekonomiczna/Graniczna przystanek nr 0253), montaz wraz 
z niezbqdnymi pracarni brukarskimi; 
Dokumentacja projektowa na przebudowq wiaduktow drogowych i tramwajowych 
na ul. Przybyszewskiego nad torami PKP; 
Modernizacja infrastruktury przystankowej na terenie miasta Lodzi; 
Przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olechowki i budowa 
chodnika w ul. Kolumny; 
Przebudowa drog na osiedlu Sikawa; 
Przebudowa ulic Parafialnej i Mundurowej; 
Przebudowa ul. Pariskiej; 
Przebudowa ul. Napoleonskiej na odcinku od ul. Zlotno do ul. Podchorqkych; 
Przebudowa ul. Szarotki; 
Utwardzenie w asfalcie ul. Gliszczynskiego; 
Beskidzka na odcinku Marmurowa - Karkonoska z nowq nawierzchniq, jako osiedlowy 
woonerf - Etap I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa; 
Wykonanie dokumentacji projektowej ulic Kwiatow Polskich, Luczniczej, Partyzantow, 
Liniowej ; 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq ul. Truskawkowej; 
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowq ul. Lucji; 
Przebudowa ulic na terenie miasta Lodzi po inwestycjach wsp6lfinansowanych przez 
ISPA; 
Podworzec Zacisze; 
Drzewa na Pogonowskiego - poprawa jakoici otoczenia SP nr 26; 
Opracowanie dokumentacji projektowej ulicy Oliwkowej i Tatarkiewicza; 
Przebudowa ulicy Zbqszynskiej i Swojskiej ; 
Przebudowa drog na Osiedlu Andrzejow; 
Przebudowa ul. Czqstochowskiej na odc. od al. smiglego - Rydza do ul. Tatrzariskiej; 



Wykonanie kompleksowego projektu kanalizacji deszczowej i nawierzchni 
w ul. Rudzianki; 
Budowa chodnika przy ul. Oszczepowej na odcinku od ul. Kolarskiej 
do ul. Oszczepowej na wysokosci nr 45; 
Wykonanie podwyzszonych tarcz skrzyzowan, ul. Socjalna/ul. Powszechna 
i ul. Socjalna/ul. Strzelecka; 
Przebudowa ulicy Lipiec Reymontowskich; 
Remont i polozenie nakladki asfaltowej w ulicy Krokiew od ulicy Giewont 
do ulicy Wichrowej; 
Przebudowa ul. Grota-Roweckiego; 
Przebudowa ul. Augustyniaka na odcinku od ul. Ossowskiego do ul. Kasprzaka; 
Budowa oiwietlenia ulic na terenie miasta todzi; 
Budowa oswietlenia na ul. Gadomskiego od ul. Moskule do posesji Gadomskiego nr 6 
(wlqcznie); 
Wykonanie dokumentacji technicznej i projektu dla potrzeb uzupelnienia ogwietlenia 
ul. Paprociowej; 
Doiwietlenie ul. Taborowej i ul. E. Szelburg - Zarembiny; 
Budowa oswietlenia w ul. Gwarnej; 
Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oswietlenia ul. Henrykowskiej 
na odcinku ul. Pomorska - ul. Lawinowa; 
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Lirycznej; 
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oswietlenia ulicznego w ul. Planetarnej; 
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oswietlenia ulicznego w ul. Szarej Piechoty; 
Wykonanie oswietlenia ul. Safrina; 
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oswietlenia ulicznego w ul. Bliskiej; 
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Akwarelowej; 
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oiwietlenia ulicznego w ul. Arktycznej; 
Wykonanie uzupelnienia oswietlenia ul. Tymienieckiego na fragmencie od ostatniej 
lampy ulicznej przy parku Nad Jasieniem w kierunku posesji przy ul. Tymienieckiego 
33a; 
Przygotowanie dokumentacji technicznej i wykonanie oiwietlenia w ulicach 
Grenadierow, Kadetow, Muszkieterow; 
Wykonanie oswietlenia chodnika wzdluz ogrodzenia Szkoly Podstawowej nr 122; 
,,Miasto Kamienic" - realizacja zadan inwestycyjnych dotyczqcych nieruchomoici 
polozonych w Lodzi przy: 
a) ul. Tuwima 17, 
b) ul. Piotrkowskiej 243, 
c) ul. Zwirki 22, 
d) ul. Wiqckowskiego 4, 
e) ul. Gdariskiej 25, 
f )  ul. Jaracza 32, 
g) ul. Zielonej 6; 
Remont i przebudowa budynkow administracyjnych polozonych na terenie 
nieruchomoici przy ul. Tuwima 36; 
Modernizacja i adaptacja budynkow polozonych w Lodzi przy al. KoSciuszki 19 
i ul. Wolczanskiej 36; 
Rozbudowa strainicy OSP Lodi-Laskowice; 
Modernizacja i adaptacja budynkow polozonych w todzi  przy ul. W6lczariskiej 
1211123; 
Rewitalizacja Palacu Poznanskich w Lodzi; 



91) Zagospodarowanie obiektow pofabrycznych i kompleksu palacowego Steinertow; 
92) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program 

Nowe Centrum Lodzi); 
93) Program wykorzystania obszarow rekreacyjnych todzi w celu stworzenia Regionalnego 

Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I1 ,,Przebudowa Stadionu 
Miejskiego przy al. Unii", w tym: 
a) Wybudowanie hali sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 / al. Bandurskiego 7 

w Lodzi, 
b) Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy 

al. Unii Lubelskiej 2 / al. Bandurskiego 7 w todzi, 
c) Zaprojektowanie i wybudowanie boiska treningowego przy al. Unii Lubelskiej 2 

/al. Bandurskiego 7 w Lodzi; 
94) Budowa stadionu przy al. Pilsudskiego 138; 
95) Budowa stadionu iuilowego przy ul. 6 Sierpnia 7 1 ; 
96) Program wykorzystania obszarow rekreacyjnych todzi w celu stworzenia Regionalnego 

Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I ,,Hala widowiskowa" - 
wydatki zwiqzane z rozliczeniem, nadzorem i doposaieniem obiektu; 

97) Budowa boisk pilkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Lodzi; 
98) Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Lodzi; 
99) Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Sobolowej 1 w Eodzi; 
100) ,,Nie musisz by6 sam" - przebudowa i rozbudowa czqici budynku przeznaczonego 

na pienvsze stacjonarne hospicjum w todzi przy ul. Pojezierskiej 45-5 1; 
101) ,,Schronisko dla zwierzqt" przy ul. Opolskiej w todzi; 
102) Przebudowa przystankow kolejowych na trasach Lodzkiej Kolei Aglomeracyjnej; 
103) Tune1 Srednicowy pod Eodziq; 
104) E6dzki Tramwaj Metropolitalny; 
105) Wykonanie tablic informacji miejskiej; 
106) Budowa ekranow akustycznych przy Trasie Gbrna; 
107) Dokumentacja na budowq dr6g - ekspertyzy, opinie, analizy i inne oplaty; 
108) Wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacja i przebudowa obiektow 

iniynierskich na terenie miasta; 
109) Przebudowa ul. Wiqckowskiego od Al. Wlokniarzy do dzialki nr 28; 
1 10) Pozyskanie prawa wlasnoici bqdi prawa uzytkowania wieczystego 

do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi; 
11 1) Projekty Inwestycyjne - wydatki nie objqte umowq o dofinansowanie; 
112) Budowa chodnika w ul. Byszewskiej na odcinku od ul. Pomarahczowej do granic 

administracyjnych Miasta Lodzi; 
1 13) Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzynkq; 
1 14) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wroblewskiego na odcinku od 

ul. Bratyslawskiej do al. Bandurskiego; 
1 15) Projekt chodnilca wzdluz ul. Malowniczej na odc. od ul. Rataja do ul. Wiqczyhskiej; 
116)Wykonanie projektu budowy chodnika dla pieszych na ul. Gajcego, 

na odc. od ul. Szelburg Zarembiny do ul. Rataja; 
117) Budowa wiat przystankowych na trasie autobusu linii 61 od ulicy Prqdzynskiego przez 

Franciszka do Czahary; dokumentacja oraz realizacja; 
118) Wykonanie projektu budowy ronda na skrzyzowaniu ulic Krokusowa, Edwarda, 

Pomorska; 
1 19) Zakup i montaz 4 wiat przystankowych wraz z niezbqdnymi pracami brukarskimi; 
120) Zakup i montaz wiat na przystankach autobusowych ul. Pomorska przy ul. Arniki 

w kierunku Nowosolnej, ul. Pomorska 48 5 w kierunku Nowosolnej ; 



121) I etap budowy chodnika lqczqcego Wiskitno - Strbze w celu zwiqkszenia 
bezpieczenstwa pieszych; 

122) Budowa chodnika wzdluz ul. Pienistej na odcinku od Obywatelskiej do Dennej - dojScie 
do przystanku autobusowego; 

123) Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych na ul. Srebrzynskiej, 
na przedluzeniu asfaltowej alei Parku Pilsudskiego; 

124)Budowa oiwietlenia oraz wiat przystankowych na skrzyzowaniu ulic 
Brzezinska~Olkuska; 

125) Bezpieczne skrzyzowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezinskq wraz z dojiciem 
do przystankow autobusowych i ich oswietleniem; 

126) WYGODNY PRZYSTANEK; 
127) Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Janosika i Telefonicznej; 
128) Budowa Al. KoSciuszki na odcinku od ul. Zwirki do ul. Radwahskiej - "R"; 
129) Przebudowa ulicy Truskawkowej ; 
130) Przebudowa ul. Moskule na odcinku od ul. Ok6lnej do posesji Moskule 76; 
131) Budowa chodnika w ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ul. Zlotno do ulicy 

Zurawinowej ; 
132) Budowa chodnika wzdluz ulicy Kujawskiej pomiqdzy ul. Lechickq a ul. Warzywnq; 
133) Opracowanie projektu przebudowy ulic: Pionierska, Zaporowa, Husarska oraz chodnika 

w ul. Zlotno na odc. od ul. Miecznikow do nr 168; 
134) Utwardzenie w asfalcie skrzyzowania ulic Szelburg Zarembiny, Serenady 

i Parandowskiego; 
135) Budowa chodnika wzdluz ul. Dennej na odcinku od Pienistej do Rusalki - dojScie 

do placu zabaw; 
136) Wymiana czterech wiat na przystankach autobusowych na ul. Krakowskiej; 
137) Remont ul. Moskule na odcinku od posesji Moskule 76 na odcinku okolo 150 m; 
138) Przebudowa ul. Widzewskiej na odcinku od ul. Jozefa do ul. Nowogrodzkiej; 
139) Budowa ul. Moskule; 
140) Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dr6g wewnqtrznych; 
14 1) Utwardzenie asfaltem ul. Szancera; 
142) Wykonanie projektu przebudowy chodnik6w i wykonania zatok parkingowych 

na ul. Pietrusifiskiego; 
143) Wykonanie projektu oraz budowa parkingu dla samochodow na dzialce nr 21916 

w obrqbie W-35 przy ul. K. Odnowiciela; 
144) Opracowanie projektu przebudowy ul. Karkonoskiej; 
145) Polqczmy drogi rowerowe na ul. Armii Krajowej; 
146) Budowa chodnika na ul. Oginskiego - odcinek 600 m, strona nieparzysta; 
147)Remont nawierzchni chodnikow oraz budowa miejsc parkingowych 

w ul. Ziemowita; 
148) Chodniki dla Hetmariskiej; 
149) Zakupy inwestycyjne dla Zarzqdu Inwestycji Miejskich; 
150) Budowa oiwietlenia ulic: Slalomowa, Bobslejowa, Bojerowa w kwartale osiedla 

Smulsko; 
151)Budowa oSwietlenia wzdluz torow kolejowych od ul. Grzybowej 

do ul. Drewnowskiej; 
152) Wykonanie projektu i budowa oiwietlenia na ul. Szklarskiego; 
153) Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp ~Swietleniowych na istniejqcych slupach 

energetycmych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji 
Sawickiego 20; 

154) Budowa oiwietlenia ul. Alabastrowej; 



155) Wykonanie dokumentacj i projektowej i budowa oswietlenia ulic; 
156) Rekreacja wodna dla Widzew - doposazenie basenu ,,Anilana7'; 
157) Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicq Tulipanowq; 
158) Wykonanie dokumentacji projektowej na ulicq Zawilcowq; 
159) Projekt i wykonanie oswietlenia przy ulicy Gubalowki - z zasileniem w formie linii 

napowietrznej; 
160)Wykonanie projektu przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od 

ul. Czechoslowackiej do ul. Lawinowej; 
161) Budowa chodnika przy ul. Jantarowej; 
162) Przebudowa ul. Tomaszowskiej od ronda przy Al. Ofiar Terroryzmu 11 Wrzesnia 

do ul. Jqdrzejowskiej wraz z budowq ronda; 
163) Budowa drog w kwartale Tomaszowska - Jqdrzejowska - Przyjacielska - Malego 

Rycerza; 
164) Modernizacja skrzyiowania ul. Wroblewskiego z ul. Wolczanskq oraz odcinka 

ul. Wroblewskiego od Al. Politechniki do ul. Wolczanskiej oraz ul. Czenvonej; 
165) Budowa i przebudowa linii tramwajowej w ulicy Wojska Polskiego na 

odc. od ul. Franciszkariskiej do ul. Strykowskiej wraz z przebudowq ukladu drogowego 
i niezbqdnej infrastruktury oraz budowq polqczenia tramwajowego wzdlui 
ul. Strykowskiej z przystankiem LKA t o d i  - Marysin; 

166) Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposazenie bibliotek - DRH; 
167) Dom wielopokoleniowy dla osob niespokrewnionych - uruchomienie pilotaiowego 

budynku mieszkalnego z ~ u l q  mieszkah przystosowanych 
dla seniorow; 

168)Projekt przebudowy ul. Lewarowej na odcinku od ul. Nowogrodzkiej 
do ul. Czechoslowackiej; 

169) Przebudowa drogi senvisowej dla drogi krajowej DK14; 
170) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Wydmowej na odcinku 

od ul. Okrqtowej do ul. Zjazdowej; 
17 1) Nowe funkcje lodzkich domow kultury; 
172) Wykonanie oiwietlenia na ul. Henrykowskiej na odc. od ul. Pomorskiej 

do ul. Lawinowej; 
173) Zakup i montai wiaty na przystanku autobusowym na ul. Pomorskiej i Frezjowej; 
174.) Program niskoemisyjnego transportu miejskiego - zakup 17 autobusow elektrycznych 

wraz z wybudowaniem infrastruktury niezbqdnej do ich obslugi; 
175) Przebudowa ul. Wroblewskiego na odcinku od ul. Bratyslawskiej do al. Bandurskiego; 
176) Wykonanie projektu chodnika na ul. Grabinskiej - kontynuacja na dlugosci ok. 700 m; 
177) Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej 

do ul. Czorsztyriskiej; 
178) Wymiana wiat przystankowych na przystanku Zlotno - Siewna (1501) i Krakowska - 

Siewna (0405); 
179) Zakup wiaty przystankowej polmetrowej i montai wraz z niezbqdnymi pracami 

brukarskimi na przystanku Trybunalskalokienna (nr 12 18); 
180) Budowa chodnika od Al. Wlbkniarzy w kierunku ul. ~ubardzkiej, na dzialkach 42/79, 

138130, 138127, 13811 1 w obrqbie B-44; 
181) Przebudowa sieci trakcyjnej na skrzyzowaniu Zgierska i Wojska Polskiego wraz 

z przebudowq ukladu drogowego; 
182) Przebudowa ul. Spornej wraz ze skrzyiowaniem z ul. ~rodlowq - dokumentacja; 
183) Powiqkszenie peronu oraz posadowienie wiaty przystankowej na przystanku 

na ul. Szczecinskiej przy ul. Liiciastej w stronq poludniowq; 
184) Projekt budowy chodnika dla pieszych w ul. Feliksinskiej; 



185) Polozenie chodnika wzdlui ul. Traktorowej 20, zasadzenie drzew wzdluz 
ul. Traktorowej oraz tubinowej; 

186) Przystanek zwykly na Zlotno - Zaporowa ( 1  503); 
187) Wykonanie zatoczek, chodnikbw i prze-jscia dla pieszych przy Publicznej SP Mileszki; 
188) Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie; 
189) Modernizacja ulicy Obywatelskiej - dokumentacja; 
190) Budowa ronda na skrzyzowaniu ulicy Okolnej z DK71; 
19 1) Przebudowa ul. Liniowej na odcinku od ul. Zlotno do ul. Podchorqzych; 
192) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dr6g: Stepowej i Reymonta 

na odcinku od ul. Muszlowej do ul. 1loffmanowe.j; 
193) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: I etap - ul. Jaskrowej 

na odc. od ul. Bzowej do al. R6i wraz z projektem kanalu deszczowego w al. Roz 
na odc. od ul. Jaskrowej do ul. JaSminowej, I1 Etap - ul. JaSminowej z odwodnieniem; 

194) Budowa miejsc postojowych i chodnika po polnocnej stronie ul. Poznahskiej 
od ul. tqczyckiej do ul. Ozorkowskiej; 

195) Przebudowa ul. Zolwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Zolwiowa 36 
do posesji Zolwiowa 44 wraz ze sporzqdzeniem dokumentacji projektowej; 

196) Budowa chodnika na ul. Gajcego na odcinku ul. Szelburg-Zarqbiny do ul. Rataja; 
197) Ustawienie wiat przystankowych oraz lawek przystankowych; 
198) Program przebudowy dr6g na osiedlach Mileszki, Nowosolna - dokumentacja; 
199) Budowa chodnika w ul. Zuilowej w Lodzi; 
200) Budowa miejsc parkingowych przy ul. Madka z Bogdanca 1 wraz z wykonaniem 

projektu; 
201) Wykonanie projektu technicznego na budowq chodnika po polnocnej stronie ulicy 

ZapaSniczej na odcinku od ul. Gimnastycznej do ul. Kolarskiej; 
202) Budowa chodnika lqczqcego ulicq Jutrzenki i ulicq SW. Jana Boiego; 
203) Budowa miejsc postojowych na wysokosci ul. Socjalnej 9 i ul. Socjalnej 48; 
204) BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesione skrzyzowanie Socjalna/Strzelecka - SP 162; 
205) BEZPIECZNE CHOJNY - Wyniesienie przejscia dla pieszych ul. Zamkniqta przy 

SP 1 lo; 
206) Modyfikacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentow; 
207) Wykonanie projektu ~Swietlenia ulic: Korsykanskiej i Cyprysowej; 
208) Budowa oSwietlenia drogowego wzdluz ulicy Skwarczynskiej 

do ul. Aleksandrowskiej. DoSwietlenie przystanku autobusowego 
na ul. Aleksandrowskiej; 

209) Projekt i budowa instalacji oSwietlenia drogowego wzdluz ulicy Bartkiewicza w todzi  
na odc. od ul. Klinowej do Zimnej Wody; 

210) Budowa oSwietlenia na ul. Skowronczej na odc. od ul. Kreciej do Skrzyzowania 
z ul. Klasztornq; 

21 1) Wykonanie projektu ogwietlenia na ul. Holenderskiej i ul. Ornej; 
212) Budowa oSwietlenia na ul. Serwituty na odcinku ok. 250 mb od posesji Serwituty 13 

w kierunku DK-71 (9 lamp) na tzw. lqczniku; 
213) OSwietlenie ul. Towarowej; 
2 14) OSwietlenie ul. Czwartakow; 
2 15) Led latarnie - na ul. Zakladowej; 
216) Instalacja oiwietlenia ulicznego na ul. Mikowej; 
217) Restauracja czqSci palacu Poznanskich uzytkowanej przez U M t  - ))R(c; 
218) Przygotowanie PFU dla potrzeb realizacji rozbudowy stadionu miejskiego przy 

al. Unii Lubelskiej; 
21 9) Chodniki przy plytach etap I - 100 m na ul. Pienistej od ul. F. Plocka; 



220) Bezpieczne Chojny - separatory ulica Socjalna - SP 162; 
221) Modernizacja i przebudowa drog gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie 

i Gorna; 
222) Modernizacja i przebudowa drog wewnqtrznych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, 

Polesie i G6rna; 
223) Modernizacja i przebudowa drcig powiatowych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, 

Polesie i G6rna; 
224) Modernizacja nawierzchni chodnikow na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie 

i Gorna; 
225) Budowa ~Swietlenia ulic na terenie dzielnic Polesie i Widzew; 
226) Modernizacja ul. Ks. Skorupki; 
227)Rewitalizacja obszarowa - I'rojekty 1-8 - wydatki nieobjqte umowami 

o dofinansowanie; 
228) Zaprojektowanie i wybudowanie malej architektury zabudowy wejicia do Muzeum 

Kanalu ,,Dqtka" - Oddzial Muzeuln Miasta todzi; 
229) Przebudowa ul. Zolwiowej na odcinku ok. 440 mb od okolicy posesji Zolwiowa 36 

do posesji Zolwiowa 44 ze sporzqdzeniem dokumentacji projektowej ; 
230) Przebudowa ul. Liniowej na odc. od 111. Zlotno do ul. Podchorqzych; 
231) Wykonanie projektu chodnika na ulicy Huta Jagodnica na odcinku od ulicy Kurka 

do ulicy Dzieci todzi; 
232) Budowa budynku Szkoly Podstawowej nr 14 1 - ul. Zakladowa 3 5; 
233) Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i jezdni oraz miejsc 

parkingowych przy ul. LiSciastej 54/56; 
234) Dokumentacja projektowa na przebudowq ul. Widzewskiej na odcinku od ul. J6zefa 

do ul. Nowogrodzkiej; 
235) Budowa Swietlicy przy ul. Kasprowicza - dokumentacja projektowa; 
236) Zagospodarowany teren przed przychodniq przy ul. Tatrzanskiej 109 - to piqkna Gorna, 

to piqkna t 6 d i ;  
237) Modernizacja sieci trakcyjnych; 
238) Przebudowa al. Unii Lubelskiej w raz z miejscami postojowymi - dokumentacja 

projektowa; 
239) Program wykorzystania obszarow rekreacyjnych todzi w celu stworzenia Regionalnego 

Centrum Rekreacyjno-Sportowo-Konferencyjnego - etap I1 ,,Rozbudowa Stadionu 
Miejskiego przy al. Unii Lubelskiej"; 

240) Wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie - zwiqzane z przebudowq ulic; 
241) Wykonanie projektu budowy chodnika w ul. Margaretek od ul. Topolowej 

do ul. Jugoslowiatiskiej - algorytm; 
242) Ustawienie wiaty na przystanku MaratonskdObywatelska (0545) - algorytm; 
243) Przebudowa wiaduktow w ciqgu ulicy Dqbrowskiego/Wedmanowej i w ciqgu ulicy 

Przybyszewskiego w Lodzi; 
244) Wykonanie wiaty przystanku 18 13 Brzezinska - Rynek wraz z pracami brukarskimi - 

algorytm; 
245) Budowa chodnika w ul. Malowniczej od ul. Rataja do ul. Wiqczynskiej; 
246) Budowa chodnika w ul. Feliksinskiej; 
247) Zakup wiat i montaz wraz z niezbqdnymi pracami brukarskimi na przystankach: 

Przestrzennd Rudzka (nr 2073), Przestrzennd Karowa (nr 1635), Przestrzennd 
Tabelowa (nr 1638 i 1639), Ekonomicznd Kwaterunkowa (nr 025 1 ), Ekonomicznd 
Zwawa (nr 0250 i 0249), Ekonomicznd Starorudzka (nr 041 3); 

248) Modernizacja i przebudowa drog powiatowych; 



249) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowq ronda u zbiegu ulic Lanowa- 
Traktorowa oraz przebudowq ul. Traktorowej na odcinku od ul. Rojnej 
do ul. Aleksandrowskiej; 

250) Wiaty przystankowe na ul. Przestrzennej; 
25 1 )  Odkorkujmy t o d i  - budowa prawoskrqtu z ul. Drewnowskiej w Al. Wlokniarzy; 
252) Wiata przystankowa przy przystanku Gdanska-Struga (0 199); 
253) Pasy rowerowe na ul. Przybyszewsk iego; 
254) Zapraszamy do wyremontowanej Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 po nowym 

chodniku przy piqknym trawniku; 
255) Wykonanie projektu przebudowy ul. Telefonicznej na odcinku od ul. Weselnej 

do ul. Czorsztynskiej; 
256) Przebudowa al. Unii Lubelskiej wraz z miejscami postojowymi - dokumentacja 

proj ektowa; 
257) Przebudowa ul. Zawilcowej; 
258) Przebudowa ul. Tulipanowej od ul. Liliowej do ul. Mimozy; 
259) Budowa chodnika w ul. Huta Jagodnica (odcinek pomiqdzy ulicami: Kurka - Dzieci 

Eodzi); 
260) Wykonanie koncepcj i drogowej ul. C yganka; 
261) Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolarskiej od nr 33 do nr 55 

(ze skrzyzowaniem) i ul. Pilkarskiej od nr 36 do nr 66 z odwodnieniem; 
262) Wykonanie projektu przebudowy ul. Osobliwej na odcinku od ul. Przediwit 

do ul. Kosynierow Gdynskich; 
263) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Zajqczq na odcinku od ul. Strusia 

do ul. Kasztelariskiej; 
264) Modernizacja i przebudowa dr6g gminnych; 
265) Przebudowa ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrqtowej do ul. Zjazdowej; 
266) Budowa chodnika ul. Staroicianska od ul. Kosynierdw Gdynskich do ul. Szkolnej, 

dzialka Nr 12211, 34816 w obrqbie G27; 
267) Chodnik przy plytach Etap I1 - 100 M na ul. Pienistej w kierunku ul. Franciszka Plocka; 
268) Przebudowa chodnikow i wykonanie zatok parkingowych na ul. Pietrusinskiego; 
269) Przebudowa ul. Sierpowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Dunskiej po wykonaniu 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach ISPA 11; 
270) Wykonanie projektu budowy chodnika na zakrqcie ul. Banachiewicza na skrzyzowaniu 

z ul. Rojnq; 
271) Utwardzenie drogi w ul. Galeckiego; 
272) Wykonanie projektu oiwietlenia ul. Przyklasztorze; 
273) Modernizacja i przebudowa drog wewnqtrznych; 
274) Poprawa efektywnoici energetycznej na terenie Miasta Lodzi poprzez ograniczenie 

punktowych ir6del ciepla; 
275) Poprawa efektywnoici energetycznej na terenie Miasta Lodzi poprzez wymianq 

indywidualnych irodel ciepta; 
276) Wykonanie projektu budowy oswietlenia w ul. Rqbienskiej na odcinku pomiqdzy 

ulicami Cedry - Podjazdowa; 
277) Wykonanie projektu i dostawienie 2 lamp ogwietlenia ulicznego na ul. Gadomskiego; 
278) Budowa oiwietlenia ulicznego w ciqgu ul. Holenderskiej ; 
279) Budowa oiwietlenia ulicznego w ciqgu ul. Ornej; 
280) Budowa oiwietlenia ulic Korsykariskiej i Cypryjskiej; 
281) Budowa oswietlenia na ul. Marii IWoiniczej; 
282) Wykonanie projektu i zainstalowanie 8 lamp oiwietlenia ulicznego na istniejqcych 

slupach energetycznych na ul. Hursztynowej (od ul. Okolnej) na odcinku ok. 200 mb; 



283) Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ogwietlenia ulic; 
284) OSwietlenie ulic na Zlotnie; 
285) Ulica Przyjazna nie chce by6 ciemna i niebezpieczna w nocy; 
286) Budowa zlobk6w modulowych przy ul. Kmicica 5 i ul. Jugoslowianskiej 6 w todzi; 
287) Bezpieczny chodnik na Jana Pawla I1 - Budowa oSwietlenia za ekranarni na odcinku 

Obywatelska-Pabianicka. 


