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Sheet XXXIII: Utility infrastructure
Robert Przewłocki, Wioletta Stangreciak
This Sheet XXXIII contains four thematic maps showing the maximum operating range
of the water supply, sewerage, heating, and gas supply networks against the underlay
of major streets within the city limits. The range boundaries were established by connecting
the most outlying points reached by each network, thus mapping certain areas within the city
limits. These areas, however, are not tantamount to the given utility being available there.
They also include locations where connection to a network is not feasible due to low
demand.
The range boundaries of water supply and sewerage networks include the areas already
boasting the necessary infrastructure and those into which the infrastructure is planned to be
extended. The projected extensions until 2005 are intended to increase the density, rather
than the range of the existing infrastructure. These plans may be changed subject to the
financial resources available to the city. The projected extensions are as follows:
District Łódź-Bałuty
WATER SUPPLY



































ul. Cepowa (Chłopska – southward.)
ul. Koprowa (Chłopska – southward.)
ul. Cepowa (Cepowa – Koprowa)
ul. Malborska (Limanowskiego – southward.)
ul. Przelotna (Marysińska – Próżna)
ul. Próżna (Przelotna – Górnicza)
ul. Srebrna (Grunwaldzka – Hipoteczna)
ul. Radłowa (Grunwaldzka – Prożka)
ul. Prożka (Srebrna – Radłowa)
ul. Źródłowa (Smugowa – river Łódka)
ul. Morgowa (Szczecińska – Morgowa, Lechicka – Morgowa, Morgowa northward)
ul. Pszczelna (Łagiewnicka – Jaskółcza)
ul. Czapli (Łagiewnicka – Mrówcza)
ul. Łabędzia (Czapli – Przepiórcza)
ul. Przepiórcza (Łabędzia – Czapli)
ul. Kuropatwia (Mrówcza – Pszczelna)
ul. Świetlików (Kuropatwia – Sójki)
ul. Mrówcza (Czapli – Jaskółcza)
ul. Szczygła (Sójki – Mrówcza)
ul. Sójki (Szczygła – Pszczelna)
ul. Jaskółcza (Pszczelna – to the outmost buildings )
ul. Lawendowa (Trawiasta – Ziołowa)
ul. Piołunowa (Trawiasta – Ziołowa)
ul. Podbiałowa (Trawiasta – Ziołowa)
ul. Rumiankowa (Agrestowa – Podbiałowa)
ul. Jagielońska (existing termination – Zgierska)
ul. Anyżowa (existing termination – Zgierska)
ul. Warzywna (Ratajska – Kujawska)
ul. Kujawska (Objazdowa – Warzywna)
ul. Nasienna (Kujawska southward.)
ul. Selerowa (end of property no. 28 – property no. 36 )
ul. Złocieniowa (existing termination – Zgierska)
ul. Świtezianki (Zgierska-Sitowie)
ul. Szczęśliwa (Bema – end of buildings)

SEWERAGE SYSTEM

































ul. Bruzdowa (Glebowa – Chochoła)
ul. Kujawska (Glebowa – Chochoła)
ul. Chochoła (Kujawska – Kłosowa)
ul. Kujawska (Glebowa – Bruzdowa)
ul. Zagonowa (Kujawska – southward.)
ul. Grudziądzka (Limanowskiego – Helskiej)
ul. Helska (Grudziądzka – Brukowa)
ul. Chochoła (Bruzdowa – Kłosowa)
ul. Chochoła ( Kompostowa – Aleksandrowska)
ul. Uprawna (Kompostowa – Aleksandrowska)
ul. Kwarcowa (Strykowska – northward.)
ul. Ołowiana (Strykowska – northward.
ul. Strzeleckiego (Strykowska – northward.)
ul. Podbiałowa (Jesionowa – Nagietkowa)
ul. Nagietkowa (Podbiałowa – Agrestowa)
ul. Agrestowa/Żywokostowa (Nagietkowa – Brzoskwiniowa)
ul. Brzoskwiniowa (Agrestowa westward)
ul. Piołunowa (Trawiasta – Ziołowa)
ul. Kobaltowa (Stasia – Łupkowa)
ul. Diamentowa (Kobaltowa – Kobaltowa)
ul. Rubinowa (Kobaltowa – Pirytowa)
ul. Pirytowa (Kobaltowa – Łupkowa)
ul. Szmaragdowa (Pirytowa – Łupkowa)
ul. Wycieczkowa (Strusia – property no. 40 )
ul. Krecia (Łagiewnicka – northward.)
ul. Skowrończa (Krecia – Klasztorna)
ul. Klasztorna (Skowrończa – northward.)
ul. Krecia (Skowrończa – southward.)
ul. Skowrończa ( Łucji – Skowrończa)
ul. Klasztorna (Skowrończa – southward.)
ul. Renesansowa (Okólna – Gotycka)
ul. Barokowa (Renesansowa – eastward.)













ul. Romańska (Renesansowa – eastward.)
ul. Gotycka (Renesansowa – eastward.)
ul. Próżna (Górnicza – Okopowa)
ul. Brzoskwiniowa (Agrestowa – eastward.)
ul. Podbiałowa (Nagietkowa – Trawiasta)
ul. Ziołowa (Podbiałowa – Piołunowa)
ul. Lawendowa (Trawiasta – Ziołowa)
ul. Rumiankowa (Podbiałowa – Agrestowa)
ul. Trawiasta (Piołunowa – Agrestowa)
ul. Malborska (Limanowskiego – southward.)
ul. Sowińskiego (Laurowa – Konarowa)

District Łódź – Górna
WATER SUPPLY



















































ul. Pokładowa (Świętojańska – existing terminal )
ul. Kijanki (Pusta – Łódzka)
ul. Lubuska (magistrala – Rudzka)
ul. Miejska (Starorudzka – existing terminal )
ul. Przystań (Reymonta – Sobieskiego)
ul. Widawskiej (Bolesława – to the end )
ul. Dorszowa (Wyścigowa – Ksawerowska)
ul. Holownicza (Muszlowa – Hoffmanowej)
ul. Reduta (Odrzańska – northward.)
ul. Pilska (Lotnicza – to the outmost buildings )
ul. Ujście (magistrala – Odrzańska)
ul. Rolnicza
ul. Muszlowa (Reymonta – Holownicza)
ul. Sternfelda (Komorniki – Rolnicza)
ul. Rolnicza (Sternfelda – Ogniskowa)
ul. Mielizny (water main – Odrzańska)
ul. Odrzańska (Mielizny – Pabianicka)
ul. Sopocka (Odrzańska – northward.)
ul. Hoffmanowej (Odrzańska – Holownicza)
ul. Ujście (water main– Odrzańska)
ul. Króla Sobieskiego (Hoffmanowej - Terenowa)
ul. Terenowa (Sobieskiego – Holownicza)
ul. Króla Sobieskiego (Muszlowa westward.)
ul. Muszlowa (Holownicza – Sobieskiego)
ul. Króla Sobieskiego (Zuchów – Prosnieńska)
ul. Prosnieńska (Sobieskiego – Holownicza)
ul. Odrzańska (Zuchów – Uroczysko)
ul. Krośnieńska (Sanocka – north-westward.)
ul. Wróblewskiego (Janiny – Piasta)
ul. Cegielniana (existing end – property no. 33)
ul. Szczera (water main.VII – Rzemieślnicza)
ul. Pusta (water main – Prądzyńskiego)
ul. Łódzka (Pusta – Kijanki)
ul. Słupska (water main – Rudzka)
ul. Falowa (water main – Rudzka)
ul. Rudzka (Krzywoń – Słupska)
ul. Rudzka (Słupska – Woźnicza)
ul. Rudzka (Woźnicza – Municypalna)
ul. Rudzka (Falowa – Scaleniowa)
ul. Rudzka (Municypalna – Przestrzenna)
ul. Zjednoczenia (Pabianicka-Rtęciowa)
ul. Anieli Krzywoń (Komunalna – Zjednoczenia)
ul. Komunalna (Krzywoń – Rteciowa)
ul. Rtęciowa (Komunalna – Zjednoczenia)
ul. Anieli Krzywoń (Komunalna – Zjednoczenia)
ul. Matowa (Przewodnia – Finansowa)
ul. Finansowa (Matowa – Statutowa)
ul. Narwik (Rudzka – collector)
ul. Orkana (Śląska – PKP)
ul. Pawła (Gombrowicza – south.-westward.)

District Łódź – Polesie
WATER SUPPLY






ul. Mania (Solec – Jęczmienna)
ul. Mokra-Langiewicza (Szar. Szeregów – Południowa)
ul. I Korp. Panc. (Południowa – Bat. Plater)
ul. Południowa (Mokra – I Korp. Panc.)
ul. Dyngusowa (Rąbieńska – existing terminal)

SEWERAGE SYSTEM
 ul. Kolarska

District Łódź – Widzew
SEWERAGE SYSTEM
 ul. Widzewska (Wiejska – Milionowa)

With respect to the gas and heating networks, there exist no development plans.
All investment projects concerning these networks are customised and only implemented
following the orders review.

XXXIII

