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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 75 
Zadanie nr: 2155812 
Zapis: Budowa parkingów 
wielopoziomowych 
Kwota:  200.000 zł 

 
WYKRE ŚLI Ć 

Lokalizacja parkingów 
wielopoziomowych jako 
jednego z najwaŜniejszych 
elementów obsługi 
komunikacyjnej centrum 
powinna być ustalona w 
Studium Komunikacyjnym 
tak, aby ich połoŜenie, 
liczba i wielkość 
odpowiadały rzeczywistemu 
zapotrzebowaniu i Ŝeby nie 
okazały się ekonomicznie 
uciąŜliwe w dalszych latach. 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2088702 
Zapis: Dokumentacja 
projektowa na budowę ul. 
Strykowskiej na odc. od 
ul. Wycieczkowej do 
granic miasta 
 
Kwota:  500.000 zł 

 
WYKRE ŚLI Ć 

Kwota 3.054.900 na 
wykonanie samej 
dokumentacji technicznej 
wydaje się wygórowana, a 
okres jej tworzenia (2010-
2012) zbyt rozciągnięty w 
czasie. NaleŜy zmienić 
docelowy zakres rzeczowy 
planowanej inwestycji, 
zgodnie z poniŜszymi 
sugestiami. 
Rozbudowa ul. Strykowskiej 
do parametrów 2+2 nie ma 
Ŝadnego racjonalnego 
uzasadnienia na wymienionym 
odcinku, zwłaszcza, jeśli 
dalszy fragment DK14 od 
granicy Łodzi do Strykowa 
pozostaje drogą w standardzie 
1+1. Dla podniesienia 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i poprawy 
płynności jazdy potrzebne jest 
na pewno wybudowanie kilku 
odcinków dróg zbiorczych i 
zamknięcie części wyjazdów z 
posesji wprost na jezdnię 
głównego ciągu Strykowskiej. 
NaleŜy takŜe przebudować 
kilka skrzyŜowań tak, aby 
wydzielić pasy do lewoskrętów 
w drogi poprzeczne, stworzyć 
w sąsiedztwie przystanków 
KM azyli dla pieszych w pasie 
rozdzielającym jezdnie oraz 
wybudować chodnik i drogę 
rowerową. Koszt wykonania 
dokumentacji technicznej dla 
opisanego zakresu robót 
powinien być znacznie niŜszy 
niŜ kwota zaproponowana w 
projekcie budŜetu. 
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L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2110912 
Zapis: Dokumentacja 
projektowa na 
przebudowę ul. 
Aleksandrowskiej na odc. 
od ul. Szczecińskiej do 
granicy miasta 
 
Kwota:  150.000 zł 

 
WYKRE ŚLI Ć 

Przebudowa ul. 
Aleksandrowskiej na tym 
odcinku jest niecelowa, 
gdyŜ obecny ruch na DK72 
przeniesie się na 
projektowaną Trasę Wojska 
Polskiego. Ul. 
Aleksandrowska nie będzie 
miała węzła z zachodnią 
obwodnicą Łodzi (S14) i nie 
będzie poszerzana na 
terenie miasta 
Aleksandrowa Łódzkiego. 
Dodatkowo przebudowa tej 
ulicy wiąŜe się z 
koniecznością likwidacji linii 
tramwajowej przebiegającej 
przy krawędzi obecnej ulicy, 
co jest sprzeczne z 
zapisami Studium 
Uwarunkowań i 
Zagospodarowania, które 
wyraźnie zakazuje likwidacji 
kolejnych odcinków sieci 
tramwajowej w Łodzi. 
Ewentualna modernizacja 
drogi powinna ograniczyć 
się do wydzielenia pasów 
do skrętu, budowy chodnika 
i drogi rowerowej, budowy 
azyli dla pieszych. 

 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2110932 
Zapis: Dokumentacja 
projektowa na 
przebudowę układu 
drogowego ciągu ulic 
Wróblewskiego-Czerwona 
na odc. od ul. 
Piotrkowskiej do ul. 
Proletariackiej 
 
 
Kwota:  80.000 zł 

 
WYKRE ŚLI Ć 

Przebudowa tego ciągu 
drogowego jest niecelowa i 
sprzeczna z zapisami 
Studium Uwarunkowań i 
Zagospodarowania Miasta 
oraz UCHWAŁY NR 
LI/528/97 RADY MIEJSKIEJ 
W ŁODZI z dnia 29 stycznia 
1997 r. w sprawie przyjęcia 
polityki transportowej dla 
miasta Łodzi. Zadanie wiąŜe 
się z zakłóceniem zrębów 
historycznego układu 
urbanistycznego Łodzi oraz 
wyburzeniami wartościowej 
zabudowy pofabrycznej w 
rejonie skrzyŜowania z ul. 
Wólczańską. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2156711 
Zapis: Węzeł Multimodalny 
przy Dworcu Łódź - 
Fabryczna 
Kwota:  25.500.000 zł 

 
Zweryfikować zasadność 
zapisanej kwoty 

Inwestycje drogowe w rejonie 
NCŁ rozdzielono na część 
gminną i powiatową, bez 
określenia zakresu 
rzeczowego. W związku z 
przesunięciem w czasie 
rozpoczęcia prac związanych 
budową nowego dworca 
kolejowego na wrzesień 2011, 
jest mało prawdopodobne, aby 
w roku 2011 udało się 
zrealizować zadanie na kwotę 
ponad 46 mln na przebudowę 
układu drogowego i 
infrastruktury technicznej w 
tamtym rejonie. NaleŜy 
urealnić zakres rzeczowy i 
finansowy planowanych w 
2011 r. inwestycji. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2111242 
 
Zapis: Budowy Trasy 
Górna na odc. Rzgowska-
Paradna - etap 1 
 
Kwota:  9.855.397 
 zł 

 
Budowy Trasy Górna na odc. 
Rzgowska-Paradna - etap 1 
 

Przeprojektować 
skrzyŜowanie Trasy Górna z 
ul. Rzgowską w taki sposób, 
aby wielopoziomowe 
skrzyŜowanie wybudować w 
latach późniejszych w 
momencie, gdy powstanie 
droga, którą obsługiwać 
miałby poziom –1 
skrzyŜowania. Pozwoli to na 
znaczące obniŜenie 
wartości całości zadania. 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Tomasz BuŜałek 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2111282 
 
Zapis: Rozbudowa i 
modernizacja trasy 
tramwaju w relacji 
Wschód-Zachód 
(Retkinia-Olechów) wraz 
z systemem zasilania 
oraz systemem 
obszarowego sterowania 
ruchem 
 
 
Kwota: .3.500.000 zł 

 
Rozbudowa i modernizacja 
trasy tramwaju w relacji 
Wschód-Zachód (Retkinia-
Olechów) wraz z systemem 
zasilania, zintegrowanymi 
węzłami przesiadkowymi oraz 
systemem obszarowego 
sterowania ruchem 
 
 

Zmniejszyć całościowe 
koszty projektu poprzez 
odstąpienie od pomysłu 
inwestowania w rozwiązania 
wielopoziomowe, w tym w 
przeniesienie tramwaju na 
poziom -1 (tunel). 
Rozwiązanie to nie tylko nie 
przyniesie spodziewanych 
korzyści czasowych 
(tramwaj na tym odcinku 
jedzie na torowisku 
wydzielonym), ale utrudni 
dostępność tramwaju, 
zmniejszy elastyczność 
sieci (likwidacja relacji 
skrętnych na skrzyŜowaniu 
al. Piłsudskiego – Śmigłego 
- Rydza) oraz wymusi kupno 
kilkudziesięciu nowych 
tramwajów, poniewaŜ tylko 
nieliczne z obecnie 
jeŜdŜących w Łodzi 
wagonów posiadają 
homologację do jazdy w 
tunelu. 
Ze względu na silną 
separację trasy niezbędne 
jest opracowanie i 
wykonanie w ramach 
zadania zintegrowanych 
węzłów przesiadkowych w 
szczególności:  
1. Wyszyńskiego-Retkińska, 
2. Bandurskiego – Dworzec 
Łódź Kaliska,  
3. Mickiewicza – 
śeromskiego,  
4. Mickiewicza – Kościuszki 
– Piotrkowska (Dworzec 
Tramwajowy Centrum),  
5. Piłsudskiego – Śmigłego-
Rydza-Wydawnicza 
6. Piłsudskiego – 
Niciarniana 
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7. Rondo Inwalidów 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
 



 10

Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2111362 
 
Zapis: Budowa ul. 
Targowej na odc. od ul. 
Wojska Polskiego do 
włączenia w ul. 
Kilińskiego (kontynuacja 
zadania kod 2111292) 
 
Kwota: .3.000.000 zł 

Budowa ul. Targowej na odc. 
od włączenia w ul. 
Uniwersytecką do ul. Tuwima 
 

Budowa ul. Targowej na 
odcinku na północ od jej 
włączenia w ul. 
Uniwersytecką  i na 
południe od al. Piłsudskiego 
wiąŜe się z ogromnymi 
kosztami - wykupu działek i 
wyburzeń, a takŜe ze 
zniszczeniem zabytkowej 
tkanki miejskiej (budynki, 
wpisany do rejestru park na 
Helenowie). Jest takŜe 
wysoce niekorzystna z 
urbanistycznego punktu 
widzenia, poniewaŜ 
prowadzi do wprowadzenia 
ruchu międzydzielnicowego 
do centrum miasta i jest 
sprzeczna z zapisami 
Studium uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Łodzi. Budowa ta nie 
została poparta Ŝadnymi 
rzetelnymi badaniami 
potrzeb ruchu i jej 
przydatność na 
wzmiankowanym odcinku 
jest wysoce dyskusyjna. 
 

 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2111382 
 
Zapis: Przebudowa ul. 
Kilińskiego na odc. od ul. 
Narutowicza do 
projektowanej ul. Śląskiej 
- I etap (rejon ul. 
Piłsudskiego) 
 
 
Kwota: .2.000.000 zł 

Wykreślić 
 
 

Przebudowa ulicy 
Kilińskiego w tym rejonie 
powinna być 
przeprowadzona w ramach 
przebudowy trasy W-Z i 
przygotować ul. Kilińskiego 
do wyłączenia jej z 
samochodowego ruchu 
indywidualnego innego niŜ 
docelowy. Niecelowe i 
sprzeczne z zapisami 
Studium uwarunkowań i 
zagospodarowania jest 
poszerzanie ul. Kilińskiego 
na odcinku od ul. Orlej do 
ul. Składowej. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2129472 
 
Zapis: Opracowanie 
dokumentacji na 
rozbudowę ul. Pomorskiej 
na odc. Rynek Nowosolna 
- ul. Henrykowska 
 
Kwota: .200.000 zł 

Opracowanie dokumentacji na 
przebudowę ul. Pomorskiej na 
odc. Rynek Nowosolna - ul. 
Henrykowska 
 

Zadanie jest zbędne z 
punktu widzenia sprawności 
systemu komunikacyjnego. 
Opracowanie dokumentacji 
wymaga przeprowadzenia 
analiz spodziewanego 
natęŜenia ruchu na ul. 
Pomorskiej. 
Niedopuszczalne jest 
poszerzenie ulicy na terenie 
Nowosolnej i na terenie 
Mileszek, zaburzające układ 
urbanistyczny dawnych wsi. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2129482 
 
Zapis: Dokumentacja 
projektowa na 
przebudowę wiaduktów 
drogowych i 
tramwajowych na ul. 
Śmigłego-Rydza 
 
Kwota: .700.000 zł 

Wykreślić Wzmiankowany wiadukt nad 
dawną bocznicą do 
zakładów Uniontex stracił 
rację bytu z powodu 
likwidacji samej bocznicy. 
Celowa jest jego rozbiórka 
zamiast remontu i 
przeprowadzenie jezdni na 
poziomie 0 oraz zmiana 
przebiegu torowiska 
tramwajowego 
umoŜliwiająca budowę 
zintegrowanego węzła 
przesiadkowego na 
przecięciu al. Piłsudskiego i 
al. Śmigłego - Rydza. 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2129542 
 
Zapis: Dokumentacja 
projektowa na rozbudowę 
ul. Rokicińskiej od ul. 
Śląskiej do granicy miasta 
oraz rozbudowę ul. 
Inflanckiej 
 
Kwota: 400.000 zł 

Podzielić na dwa odrębne 
zadania dotyczące ul. 
Rokicińskiej i ul. Inflanckiej 
 

Niecelowym jest łączenie w 
jednym zadaniu dwóch 
odrębnych inwestycji o 
odmiennym stopniu 
przydatności dla miasta. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2129572 
 
Zapis: Przebudowa 
układu drogowego wokół 
stadionu Łódź Widzew 
 
Kwota:6.960.000 zł 

Wykreślić Miasto nie powinno 
angaŜować publicznych 
pieniędzy w przebudowę 
drogi (al. Piłsudskiego), 
która obecnie całkowicie 
spełnia swoją rolę i nie 
potrzebuje rozbudowy. W 
sytuacji duŜego deficytu 
budŜetowego i szeregu 
innych, waŜniejszych 
inwestycji, na które brakuje 
środków w budŜecie (np. 
Trasa Konstytucyjna). 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
2111392 Rozbudowa al. Unii 
Lubelskiej na odc. od al. 
Bandurskiego do ul. 
Konstantynowskiej wraz z 
Rondem Bandurskiego - 
Krzemieniecka 
(kontynuacja zadania kod 
2111052) 
Kwota:  245.000 zł 

 
WYKRE ŚLI Ć 

Postulowana przebudowa 
jest zbędna z punktu 
widzenia sprawności układu 
komunikacyjnego miasta – 
nie poprawia droŜności 
układu i nie jest 
odpowiedzią na jakiekolwiek 
problemy komunikacyjne. 
istniejąca sieć drogowa nie 
jest w stanie przyjąć i zasilić 
postulowanej inwestycji. 
Projekt realizowany ma być 
na obszarze przylegającym 
do wartościowych 
przyrodniczo terenów 
zielonych i będzie wpływać 
negatywnie na ich 
funkcjonowanie. 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2111272 
Zapis: Przebudowa układu 
drogowego wokół 
Multimodalnego Dworca 
Łódź-Fabryczna  
Kwota:  3.000.000 zł 

 
Zweryfikować zasadność 
zapisanej kwoty 

Inwestycje drogowe w rejonie 
NCŁ rozdzielono na część 
gminną i powiatową, bez 
określenia zakresu 
rzeczowego. W związku z 
przesunięciem w czasie 
rozpoczęcia prac związanych 
budową nowego dworca 
kolejowego na wrzesień 2011, 
jest mało prawdopodobne, aby 
w roku 2011 udało się 
zrealizować zadanie na kwotę 
ponad 46 mln na przebudowę 
układu drogowego i 
infrastruktury technicznej w 
tamtym rejonie. NaleŜy 
urealnić zakres rzeczowy i 
finansowy planowanych w 
2011 r. inwestycji. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 78 
Zadanie nr: 2122901 
 
Zapis: Nabywanie 
nieruchomości 
 
Kwota: 15.000.000 zł 

Wykreślić W obecnej sytuacji 
budŜetowej miasta nie stać 
na nabywanie kolejnych 
nieruchomości za tak duŜe 
kwoty. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 75 
Zadanie nr: 2089831  
Zapis: Program modernizacji 
infrastruktury tramwajowej - 
Faza II  
Kwota:  35.000.000zł 

 
Zwiększyć wartość zadania do: 
Kwota:  40.000.000zł 

Brak specyfikacji rzeczowej 
moŜe sugerować, Ŝe w chwili 
zatwierdzania budŜetu brak jest 
dokumentacji technicznej i 
przetargowej. NaleŜy ustalić, 
czy realne jest wykorzystanie 
tych środków w 2011 r. Jeśli 
część tej kwoty obejmuje 
wymianę torowisk, ustalić 
realność planu i moŜliwości 
jego rozszerzenia. 
Infrastruktura tramwajowa 
na terenie miasta znajduje 
się w katastrofalnym stanie. 
Wymaga pilnego 
doinwestowania, aby była w 
stanie pełnić swoją funkcję. 
Program modernizacji 
infrastruktury tramwajowej 
wymaga teŜ wzbogacenia o 
budowę infrastruktury ruchu 
awaryjnego (zapasowe 
pętle, tory odstawcze, łuki 
awaryjne oraz zjazdy 
międzytorowe). Poprawa 
jakości przewozów (w tym 
punktualności i 
niezawodności) winna mieć 
pozytywny wpływ na liczbę 
pasaŜerów Lokalnego 
Transportu zbiorowego w 
Łodzi a tym samym przełoŜy 
się na zwiększenie wpływów 
do budŜetu z tytułu 
„wpływów z innych lokalnych 
opłat pobieranych przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw”. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
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Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2156771 
Zapis: Program Nowe 
Centrum Łodzi - 
przebudowa infrastruktury 
wokół dworca Łódź 
Fabryczna 
Kwota: 20.739.000 zł 

 
Zweryfikować zasadność 
zapisanej kwoty 

Inwestycje drogowe w rejonie 
NCŁ rozdzielono na część 
gminną i powiatową, bez 
określenia zakresu 
rzeczowego. W związku z 
przesunięciem w czasie 
rozpoczęcia prac związanych 
budową nowego dworca 
kolejowego na wrzesień 2011, 
jest mało prawdopodobne, aby 
w roku 2011 udało się 
zrealizować zadanie na kwotę 
ponad 46 mln na przebudowę 
układu drogowego i 
infrastruktury technicznej w 
tamtym rejonie. NaleŜy 
urealnić zakres rzeczowy i 
finansowy planowanych w 
2011 r. inwestycji. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 278 
2088411 - Wydatki w zakresie 
transportu zbiorowego  
Kwota:  354.923.850 zł 

Uzupełnić zapis: 
Wydatki w zakresie komunikacji 
miejskiej obejmują: (...) 
8. Wzmocnienie obsługi 
komunikacyjnej dworców kolejowych 
Łódź Chojny i Łódź Widzew za 
pomocą transportu publicznego 
Zwiększyć do kwoty 360.923.850 
zł 

W roku budŜetowym 2011 
rozpocznie się przebudowa 
dworca Łódź Fabryczna. 
Jego rolę przejmą dworce 
Łódź Widzew oraz Łódź 
Chojny. Ich sprawne 
funkcjonowanie wymagać 
będzie dodatkowej obsługi 
komunikacyjnej zwłaszcza 
poprzez podniesienie 
częstotliwości 
obsługujących dworce linii 
komunikacji miejskiej oraz 
skierowanie dodatkowych 
linii do obsługi dworców. 
Transport publiczny 
wymaga teŜ poprawy 
atrakcyjności poprzez 
zwiększenie częstotliwości 
kursowania, zwłaszcza linii 
tramwajowych oraz 
profesjonalnej promocji. 
Działania te winny przełoŜyć 
się na wzrost dochodów 
bieŜących budŜetu w 
pozycji: „Lokalny transport 
zbiorowy. Wpływy z innych 
lokalnych opłat pobieranych 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie 
odrębnych ustaw” 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 80 
Zadanie nr: 2146941 
 
Zapis: Łódzkie Centrum 
Kontaktu z Mieszkańcami 
 
Kwota: 1.560.000 zł 

Wykreślić 
 

Działania partycypacyjne 
nie wymagają odrębnej 
instytucji 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2111442 
 
Zapis:  Przebudowa ul. 
Budy wraz z odwodnieniem 
i ul. Opolskiej na odc. od ul. 
Marmurowej do ul. 
Zjazdowej  
 
Kwota: . 3.000.000zł 

 
Wykreślić 
 
 

Nie określono szczegółów 
zakresu rzeczowego robót. 
Biorąc jednak pod uwagę 
długości dróg podlegających 
remontowi oraz kanału do 
wybudowania - kwota wydaje 
się bardzo wysoka (łącznie z 
zadaniem 2111452 23 mln). 
Inwestowanie tak znacznych 
środków w peryferyjnych 
obszarach miasta, którego 
centrum wymaga pilnej 
rewitalizacji nie nosi znamion 
racjonalnego działania. 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 85 
Zadanie nr: 2073681 
 
Zapis: Budowa Parku 
Ocalałych - II etap 
 
Kwota: 1.260.980zł 

Wykreślić/Przenieść na lata 
następne 
 

W obecnej sytuacji 
budŜetowej miasta zadanie 
inwestycyjne moŜna odłoŜyć 
na późniejsze lata. NaleŜy 
sprawdzić, czy działania 
inwestycyjne nie obejmą tej 
części parku, która stanowi 
rezerwę pod projektowaną 
Trasę Wojska Polskiego 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2129901 
 
Zapis:  Budowa, 
przebudowa przystanków 
kolejowych na trasach 
Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej - Etap I  
Kwota: . 90.000zł 

 
Zweryfikować wartość 
projektu. 
kwota: 500.000zł 
 
 

Przeznaczenie na tak waŜną 
inwestycję kwoty 
porównywalnej z funduszami 
przeznaczanymi na pojedyncze 
lokalne wydarzenia, świadczy 
o braku realnej świadomości 
kosztów  oraz zadania 
stojącego przed projektem 
(nieznajomość projektu 
przygotowywanego przez 
Urząd Marszałkowski). 
Przebudowa przestrzeni wokół 
istniejących i nowych stacji 
jest kluczowym warunkiem 
powodzenia projektu, który 
stanowić będzie rewolucję w 
transporcie miejskim i 
aglomeracyjnym na terenie 
Łodzi. Całość związanych z 
projektem zadań 
inwestycyjnych wymaga nie 
tylko budowy stacji, ale i 
przebudowy pętli 
tramwajowych i 
autobusowych, instalację wind, 
schodów ruchomych, budowę 
przystanków, parkingów, 
postojów taksówek, wiat etc. 
 

 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe 
brzmienie zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków w 

budŜecie, jeśli uwaga rodzi 
skutki finansowe)  

1. 
 

Strona: 280 
zadanie: 2111061 
 
Zapis: Planowane wydatki 
przeznaczone zostaną na 
realizację następujących prac: 
1. utrzymanie czystości w 
mieście: 
- oczyszczanie mechaniczne 
pozimowe i cykliczne jezdni , 
- zmywanie mechaniczne, 
- oczyszczanie ręczne ( w tym 
m.in. oczyszczanie ręczne ciągów 
pieszych, przejść podziemnych, 
ścieŜek rowerowych ), 
- likwidację dzikich wysypisk, 
- koszenie trawy, grabienie liści, 
opróŜnianie koszy ulicznych, 
- inne prace porządkowe zlecane 
interwencyjnie w zaleŜności od 
potrzeb, akcje informacyjne, 
promocyjne, ogłoszenia itp. 
- zakup koszy na śmieci. 
 
2. zimowe utrzymanie dróg. 
Realizowane będą w zakresie 
niezbędnych dla zapewnienia 
przejezdności dróg w mieście 
(pługowanie i posypywanie ulic ). 
Ponadto wykonywane będzie 
m.in.: ręczne oczyszczanie ze 
śniegu i lodu 
waŜniejszych skrzyŜowań, 
chodników, przejść podziemnych, 
kładek, parkingów, [] konserwacja 
automatycznych stacji 
ostrzegania przed gołoledzią i 
przekazywanie danych z tych 
stacji do Zarządu za 
pomocą telefonii komórkowej. 
 

 
 
 
Planowane wydatki przeznaczone 
zostaną na realizację 
następujących prac: 
1. utrzymanie czystości w mieście: 
- oczyszczanie mechaniczne 
pozimowe i cykliczne dróg , 
- zmywanie mechaniczne, 
- oczyszczanie ręczne ( w tym m.in. 
oczyszczanie ręczne ciągów 
pieszych, przejść podziemnych, 
dróg dla rowerów ), 
- likwidację dzikich wysypisk, 
- koszenie trawy, grabienie liści, 
opróŜnianie koszy ulicznych, 
- inne prace porządkowe zlecane 
interwencyjnie w zaleŜności od 
potrzeb, akcje informacyjne, 
promocyjne, ogłoszenia itp. 
- zakup koszy na śmieci. 
 
2. zimowe utrzymanie dróg. 
Realizowane będą w zakresie 
niezbędnych dla zapewnienia 
przejezdności dróg w mieście 
(pługowanie i posypywanie dróg ). 
Ponadto wykonywane będzie m.in.: 
ręczne oczyszczanie ze śniegu i 
lodu 
waŜniejszych skrzyŜowań, 
chodników, przejść podziemnych, 
kładek, parkingów, dróg dla 
rowerów i przejazdów 
rowerowych,  konserwacja 
automatycznych stacji ostrzegania 
przed gołoledzią i przekazywanie 
danych z tych stacji do Zarządu za 
pomocą telefonii komórkowej. 
 

Jezdni → dróg  
UZASADNIENIE: zgodnie z Art 2 pkt 
1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym 
droga to: „wydzielony pas terenu 
składający się z jezdni, pobocza, 
chodnika, drogi dla pieszych lub drogi 
dla rowerów, łącznie z torowiskiem 
pojazdów szynowych znajdującym się 
w obrębie tego pasa, przeznaczony 
do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu 
pieszych, jazdy wierzchem lub 
pędzenia zwierząt;”. A pozimowego 
czyszczenia wymagają nie tylko 
jezdnie, ale takŜe chodniki oraz drogi 
dla rowerów.  
 
ŚcieŜek rowerowych → dróg dla 
rowerów. UZASADNIENIE. Ustawa 
Prawo o Ruchu Drogowym nie 
definiuje „ścieŜki rowerowej”. Jest za 
to definicja „drogi dla rowerów”. 
 
Ulic → dróg UZASADNIENIE: Prawo 
o Ruchu Drogowym nie definiuje 
„ulicy”. Tego typu zapis mógłby 
spowodować, Ŝe odśnieŜanie „al. 
Piłsudskiego” odbywałoby się 
niezgodnie z prawem, gdyŜ nie jest to 
„ulica”, a „aleja” 
 
Dopisanie: „dróg dla rowerów i 
przejazdów rowerowych”. 
UZASADNIENIE: drogi dla rowerów, 
podobnie jak chodniki i drogi dla 
samochodów są elementem systemu 
komunikacji w mieście. I jako takie 
takŜe powinny być być uwzględnione 
podczas zimowego utrzymania dróg. 
 

 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2110982 
 
Zapis:  Budowa układu 
dróg rowerowych na terenie 
miasta  
Kwota: . 4.000.000zł 

 
kwota: 8.000.000zł 
 
 

Przy sugerowanym poziomie 
inwestowania w drogi 
rowerowe nie ma mowy o 
stworzeniu jakiejkolwiek 
spójnej struktury dróg 
rowerowych potrwa ok. 30-40 
lat. W WPI zapisano 8 mln 
rocznie do 2013 r na drogi 
rowerowe. 
Całość nakładów na drogi 
piesze i rowerowe (uwzgl: 
2129921, 2154801, 2154811), 
razem z rezerwą budŜetową to 
niespełna 9 mln zł (plus część 
z 9 mln rezerwy na zadania 
jednostek pomocniczych 
2154691), w stosunku do 
nakładów na drogi 
samochodowe jest 
nieproporcjonalnie mała, 
biorąc choćby pod uwagę 
udział ruchu pieszego w 
całości przemieszczeń . 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 

L.p. Obecny zapis w 
projekcie budŜetu 
(strona, zadanie) 

Proponowane nowe 
brzmienie zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze wskazaniem źródła 
środków w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1. 
 

Strona: 266 
zadanie:  2161031 
 
Zapis: Działalność 
na rzecz organizacji 
pozarządowych. 
Planowane środki 
przeznaczone 
zostaną na 
realizację zadania, 
dotyczącego 
zlecenia (w trybie 
otwartego konkursu 
ofert) 
zorganizowania 
konferencji 
podsumowującej 
współpracę miasta z 
organizacjami 
pozarządowymi w 
danym roku.  
 
Kwota: 12.276 zł   
 
 
 

 
Wykreślić 

Tego typu zadanie powinno być 
realizowane przy uŜyciu zasobów 
lokalowych miasta, a nie organizowane w 
trybie konkursu, zwłaszcza jeśli 
konferencja ma podsumować współpracę 
miasta z organizacjami pozarządowymi;  
 
Kwota 12 tys za organizację konferencji 
jest kwotą bardzo wysoką, byłaby 
uzasadniona tylko w przypadku 
konferencji krajowej z dofinansowaniem 
noclegów dla uczestników.  

 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 76 
Zadanie nr: 2111022 
 
Zapis:  Przebudowa ul. 
Rojnej na odc. od ul. 
Szczecińskiej do ul. 
Traktorowej 
 
 
 
Kwota: . 10.000.000zł 

 
Przesunąć realizację na rok 
2012 
 
Kwota: 500.000zł 
 
 

Ze względu na ograniczenie 
uciąŜliwości dla mieszkańców, 
naleŜy dąŜyć do 
skoncentrowania prac w 
jednym roku. Jeśli nie ma 
moŜliwości rozpoczęcia prac 
wczesną wiosną 2011 r. np. z 
powodu braku 
rozstrzygniętych przetargów, 
naleŜy przełoŜyć główne 
roboty na rok 2012. 
Remont ul. Rojnej naleŜy 
powiązać w czasie z budową 
drogi rowerowej łączącej 
Teofilów z centrum miasta, 
która powinna przebiegać 
wzdłuŜ ulic: Rojna, Plantowa, 
Klity, Wielkopolska, 
Lutomierska 
Wybudowanie odcinka drogi 
rowerowej tylko wzdłuŜ 
Rojnej czyni tę inwestycję 
mało efektywną. 
NaleŜy zweryfikować 
całkowitą wielkość nakładów 
na tę inwestycję. kwota ponad 
30 mln PLN wydaje się 
wygórowana (13 mln zł za 1 
km), lub zakres rzeczowy jest 
zbyt duŜy. 
Zapisana kwota w roku 2011 
winna być przeznaczona na 
wykonanie dokumentacji i 
prace przygotowawcze 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 80 
Zadanie nr: 2156361 
 
Zapis: Łódzkie Centrum 
Kontaktu z Mieszkańcami 
 
Kwota: 6.648.801 zł 

Wykreślić 
 

Działania partycypacyjne 
nie wymagają odrębnej 
instytucji. 
 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
Zadanie nr: 2111452 
 
Zapis:  Rozbudowa ul. 
Zjazdowej wraz z 
odwodnieniem i budową 
kanału deszczowego 
łączącego rzekę Łódkę z ul. 
Zjazdową 
 
Kwota: . 9.000.000zł 

 
Zweryfikować wartość projektu 
 
 

Nie określono szczegółów 
zakresu rzeczowego robót. 
Biorąc jednak pod uwagę 
długości dróg podlegających 
remontowi oraz kanału do 
wybudowania - kwota wydaje 
się bardzo wysoka (łącznie z 
zadaniem 2111442 23 mln). 
Inwestowanie tak znacznych 
środków w peryferyjnych 
obszarach miasta, którego 
centrum wymaga pilnej 
rewitalizacji nie nosi znamion 
racjonalnego działania. 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe 
brzmienie zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków w 

budŜecie, jeśli uwaga rodzi 
skutki finansowe)  

1. 
 

Strona: 278 
zadanie: 2088422 
 
Zapis:  
 
Planowane środki przeznacza się 
na bieŜące utrzymanie dróg 
krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych 
na terenie miasta Łodzi tj. na: 
1. remonty dróg i obiektów 
mostowych, w tym m.in. na : 
-odtworzenia nawierzchni jezdni 
bitumicznych i innych nawierzchni 
utwardzonych, 
-remonty cząstkowe, 
-remonty chodników, 
-remonty obiektów mostowych, 
-remonty dróg gruntowych, 
-przystosowanie istniejącej 
infrastruktury na potrzeby ścieŜek 
rowerowych, 
 

 
 
 
Planowane środki przeznacza się 
na bieŜące utrzymanie dróg 
krajowych, wojewódzkich i 
powiatowych 
na terenie miasta Łodzi tj. na: 
1. remonty dróg i obiektów 
mostowych, w tym m.in. na : 
-odtworzenia nawierzchni jezdni 
bitumicznych i innych nawierzchni 
utwardzonych, 
-remonty cząstkowe, 
-remonty chodników, 
-remonty obiektów mostowych, 
-remonty dróg gruntowych, 
-przystosowanie istniejącej 
infrastruktury na potrzeby dróg dla 
rowerów 
 

 Ustawa Prawo o Ruchu 
Drogowym nie definiuje 
„ścieŜki rowerowej”. 
Wnioskuję o zmianę zapisu 
na „droga dla rowerów”. 
(zgodnie z zapisem  Art 2 pkt 
5 PoRD) 

 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  

Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 5087 /V/10 
Prezydenta Miasta Łodzi 
z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
 
 

Formularz konsultacji projektu bud Ŝetu miasta Łodzi na rok 2011. 
 

Uwagi do projektu budŜetu 
L.p. 

Obecny zapis w projekcie 
budŜetu (strona, zadanie) 

Proponowane nowe brzmienie 
zapisu 

Uzasadnienie (wraz ze 
wskazaniem źródła środków 
w budŜecie, jeśli uwaga rodzi 

skutki finansowe)  

1.  
Strona 77 
2129452 Budowa sygnalizacji 
świetlnych oraz zakup 
sterowników sygnalizacji 
świetlnej 
Kwota:  10.000.000 zł 

 
Zmniejszyć do kwoty 2 000 000 
zł 

Większość realizowanych i 
postulowanych do realizacji 
budów i modernizacji 
sygnalizacji świetlnej jest 
sprzeczna z zapisami 
Polityki Transportowej 
Miasta (UCHWAŁA NR 
LI/528/97 RADY MIEJSKIEJ 
W ŁODZI z dnia 29 stycznia 
1997 r.), gdyŜ prowadzi do 
dyskryminacji ruchu 
pieszego, rowerowego oraz 
komunikacji publicznej 
poprzez ich spowolnienie i 
utrudnienie przejazdu. 
Realizacja zadania powinna 
sprowadzić się do instalacji 
sygnalizacji wzbudzanej, 
warunkowej, umoŜliwiającej 
uprzywilejowane 
pokonywanie skrzyŜowań 
przez transport publiczny, 
funkcjonującej w trybie 
takim jak sygnalizacja na 
przecięciu torów 
tramwajowych wzdłuŜ ul. 
Pabianickiej (rondo) z 
wjazdem na teren CH IKEA. 

 
 
 
L.p. Propozycje dodatkowych zadań  

do projektu budŜetu 
Uzasadnienie wniesionej propozycji ze wskazaniem 

źródła środków w budŜecie  
1.  NIE DOTYCZY  NIE DOTYCZY  
 
Opinia o projekcie budŜetu miasta Łodzi wraz z uzasadnieniem:  
a) pozytywna, b) trudno powiedzieć, c) negatywna  (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz  
Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu 
 
Uwagi i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji wypełnionym anonimowo nie będą rozpatrywane. 


