
Hanna Zdanowska 
Raport z konsultacji spotecznych 

dotyczqcych projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta todzi 

na lata 2018-2021. 

1 O ~ i s  ~rzeb ieau i form konsultacii 

I Konsultacje spoieczne dotyczqce projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta todzi I 
na lata 2018-2021, odbyty sie w dniach od 15 lutego 2018 r. do 16 marca 2018 r. Zostaiy 

zorganizowane zgodnie z Zarzqdzeniem Prezydenta Miasta Lodzi Nr 7684/V11/17 z dnia 

1 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji spoiecznych dotyczqcych projektu Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami Miasta todzi na lata 2018-2021. Ogtoszenie o konsultacjach zostato 

zamieszczone w Biuletynie lnformacji Publicznej pod adresem internetowym http://bip.uml.lodz.pl/, 

na stronie internetowej Urzedu Miasta todzi www.uml.lodz.pl i na tablicach ogioszen Urzedu Miasta 

todzi. 

Konsultacje zostaty przeprowadzone z mieszkancami miasta todzi w okresie od 15 lutego 

do 16 marca 2018 r. i obejmowaty: 

1. spotkanie otwarte z mieszkancami miasta todzi w formie warsztatow umozliwiajqcych 

omowienie i ocene zaiozen Programu, a takie wyraienie opinii i propozycji oraz sktadanie ich 

do protokoiu. Spotkanie odbyto si? w dniu 26 lutego 2018 r. w godzinach 17"- 20''; 

2. debate publicznq, ktora odbyla sic w dniu 12 marca 2018 r. w godzinach 17"- 20"; 

3. zebranie uwag lub propozycji w postaci papierowej tub elektronicznej z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego lub formularza zgtoszenia zadania do Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta todzi na lata 2018-2021, stanowiqcych odpowiednio zaiqczniki Nr 2 i 3 

do w/w zarzqdzenia. 

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow otrzymaio tqcznie 5 formularzy konsultacyjnych, ktore 

zostaty ztozone podczas otwartych spotkan bqdi  dostarczone do Biura w trakcie trwania konsultacji 

spoiecznych. Do Biura wptynety takie 4 formularze zgioszenia przedsiewziecia do programu. 

W czasie trwania konsultacji czynne byto forum internetowe pod adresem 

http://forum.samorzad.lodz.pl, lecz mieszkancy nie zamieicili na nim postow dotyczqcych 

przedmiotu konsultacji. 

Ponilej przedstawione zostato zestawienie oceny uczestnikow konsultacji dla projektu Programu 

i jego zatoien, zestawienie propozycji i opinii zgtoszonych na formularzach konsultacyjnych, a dalej 

stanowisko Prezydenta Miasta todzi do propozycji zmian. 

Zestawienie opinii i uwag zgtoszonych przez uczestnikow konsultacji do projektu 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta todzi na lata 2018-2021 

wraz z uzasadnieniem 

Zestawienie oceny uczestnikow konsultacji dla projektu Programu i jego zatozen: 

Jaka jest Pana/Pani opinia na temat projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta todzi 

na lata 2018-2021? 

1 - zdecydowanie pozytywna - 40% (2 odpowiedzi), 
- pozytywna - 60% (3 odpowiedzi), 
- negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- zdecydowanie negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- trudno powiedziet - 0% (0 odpowiedzi). 

\ 

Uzasadnienia opinii na temat projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta todzi 

na lata 2018-2021 



1) Znaczna czeid obiektow zabytkowych zostanie zabezpieczona przed dalszym niszczeniem. 

2) Najciekawsze jest edukacyjne podejicie do problemu rewitalizacji zabytkow. LudnoiC iodzka 

na pewno bedzie chciata poznaC z bliska sztukc renowacji i przez to ocenq ich wartoici, 

bo to nasze wspolne dziedzictwo. 

3) Projekt okreila szeroki zakres zadan, uwzgledniajqc roine obszary opieki nad zabytkami. 

Jak ocenia Pan/Pani ujete w projekcie cele operacvine okreilone dla Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta todzi? 
- zdecydowanie pozytywna - 40% (2 odpowiedzi), 
- pozytywna - 60% (3 odpowiedzi), 
- negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- zdecydowanie negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- trudno powiedziet - 0% (0 odpowiedzi). 

Jak ocenia Pan/Pani ujqte w projekcie kierunki okreilone dla Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta todzi? 
- zdecydowanie pozytywna - 40% (2 odpowiedzi), 
- pozytywna - 60% (3 odpowiedzi), 
- negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- zdecydowanie negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- trudno powiedziet - 0% (0 odpowiedzi). 

Jak ocenia Pan/Pani ujete w projekcie zadania okreilone dla Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta todzi? 
- zdecydowanie pozytywna - 20% ( 1  odpowiedi), 
- pozytywna - 80% (4 odpowiedzi), 
- negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- zdecydowanie negatywna - 0% (0 odpowiedzi), 
- trudno powiedziet - 0% (0 odpowiedzi). 

Czy Pana/Pani zdaniem cele, kierunki i zadania okreilone w projekcie pozwolq 

na zahamowanie procesow degradacji zabytkow i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania? 
- tak - 100% (5 odpowiedzi), 
- nie - 0% (0 odpowiedzi), 
- trudno powiedziet - 0% (0 odpowiedzi). 

Czy Pana/Pani zdaniem cele, kierunki i zadania okreilone w projekcie pozwolq 

na wyeksponowanie poszczegolnych zabytkow oraz walorow krajobrazu kulturowego? 
- tak - 100% (5 odpowiedzi), 
- nie - 0% (0 odpowiedzi), 
- trudno powiedziet - 0% (0 odpowiedzi). 

Czy Pana/Pani zdaniem cele, kierunki i zadania okreilone w projekcie pozwolq 

na podejmowanie dziaian zwickszajqcych atrakcyjnoit zabytkow dla potrzeb spoiecznych, 

turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjajqcych wzrostowi irodkow 

finansowych na opiekq nad zabytkami? 
- tak - 100% (5 odpowiedzi), 
- nie - 0% (0 odpowiedzi), 
- trudno powiedziet - 0% (0 odpowiedzi). 

Czy Pana/Pani zdaniem cele, kierunki i zadania okreilone w projekcie w wystarczajqcy sposob 

odpowiadajq na potrzeby, jakie generuje opieka i ochrona nad iodzkim dziedzictwem kulturowym? 



- tak - 80% (4 odpowiedzi), 
- nie - 20% ( 1  odpowiedi), 
- trudno powiedziel- 0% (0 odpowiedzi). 

Zestawienie propozycji i opinii zgtoszonych na formularzach oraz w trakcie spotkan z mieszkancami 

miasta todzi: 

1. Propozycja ztoiona na formularzu: 

Powotanie miqdzywydziatowego i miedzysektorowego ciata pozwalajqcego na koordynacjq i nadzor 

zadan w GPOnZ: BAM, MKZ, Wydziat Kultury, NGO (z otwartego naboru, nagtoinionego przez Biuro 

ds. Partycypacji), todzkie Centrum Wydarzen + WKZ + doproszenie innych urzednikow, kiedy 

to konieczne; 

+ moil iwa forma: Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Dziedzictwa, powotana przez zarzqdzenie 

Prezydenta Miasta na wniosek NGO. 

3 regularne spotkania min. 1 x mc 

3 przesyiane zagadnienia do sekretarza przed spotkaniem + wolne wnioski 

+ wykorzystanie do zadan zebranych podczas spotkan, wsparcie SOZ - tworzenie listy zadan dla nich 

+ zorganizowanie kursu przewodnickiego po todzi przy wsparciu NGO 

UWAGA UWZGLEDNIONA 

2. Propozycja ztozona na formularzu: 

p. 249 - #detalfest - festiwal detalu architektonicznego - drobny btqd w nazwie 

UWAGA UWZGLCDNIONA 

3. Propozycja zioiona na formularzu: 

Proszq o zainteresowanie willq R. Kellera ul. Gdanska 51/53 oraz szpitalem I. Poznanskiego 

ul. Sterlinga 113 

UWAGA NIEUWZGLEDNIONA - uwaga nie dotyczy zagadnien programu i zakresu konsultowanego. 

4. Propozycja ztoiona na formularzu: 

Opieka nad zabytkami, ktore nie majp uregulowanego stanu prawnego (np. Zielona 3) 

UWAGA UWZGLEDNIONA - realizacja w ramach zadania ,,Zarzqdzanie todzkim dziedzictwem 

kulturowym", podzadanie ,,Monitoring zasobu todzkich obiektow zabytkowych", dziatanie ,,Analiza 

stanu prawnego obiektow zabytkowych" 

5. Propozycja ztoiona na formularzu: 

Lekcje renowacji dla dzieci i mtodzieiy w pracowniach (renowacja detali, elementow zabytkowych) 

UWAGA UWZGLCDNIONA - realizacja moi l iwa w ramach zadania ,,Promocja todzkiego dziedzictwa 

kulturowego", podzadanie ,,Dziatania edukacyjne", dziatanie ,,Prowadzenie warsztatow 

edukacyjnych w Lapidarium Detalu dla dzieci i mtodzieiy w zakresie wiedzy na temat detalu 

architektonicznego" 

6. Propozycja ztoiona na formularzu: 

Zajqcia praktyczne z renowacji we wspotpracy z todzkimi pracowniami renowacji zabytkow 

UWAGA UWZGLEDNIONA - realizacja moi l iwa w ramach zadania ,,Promocja todzkiego dziedzictwa 

kulturowego", podzadanie ,,Dziatania edukacyjne", dziatanie ,,Prowadzenie warsztatow 

edukacyjnych w Lapidarium Detalu dla dzieci i mtodzieiy w zakresie wiedzy na temat detalu 

architektonicznego" 

7. Propozycja zioiona na formularzu: 

Wspolne wyjazdy na szkolenia dla urzqdow konserwatorskich i iodzkich firm konserwatorskich 

UWAGA UWZGLEDNIONA 

8. Propozycja ztozona na formularzu: 



Wspolne spotkania urzqdnikow i firm konserwatorskich (tematyczne) 

UWAGA UWZGLCDNIONA 

9. Propozycja ztoiona na formularzu: 

Dni otwarte w todzkich pracowniach i urzqdach 

UWAGA UWZGLCDNIONA 

10. Propozycja ztoiona na formularzu: 

Wystawy z fotografiami z todzkich renowacji (przed, w trakcie i po) 

UWAGA UWZGLCDNIONA 

11. Propozycja ztoiona na formularzu: 

Wsparcie przez mieszkancow todzi w wykonanie archiwum zdjqd obiektow zabytkowych w todzi 

UWAGA UWZGLCDNIONA - realizacja moi l iwa w ramach zadania ,,Zarzqdzanie iodzkim 

dziedzictwem kulturowym", podzadanie ,,Projekt Piotrkowska", ,,Opracowanie koncepcji 

utworzenia w Lapidarium Detalu Architektonicznego archiwum niematerialnego dziedzictwa todzi 

w postaci wspomnien, opowiejci, fotografii, legend z nieistniejqcych fabryk, zaktadow, kawiarni, 

charakterystycznych miejsc" 

12. Stworzenie detalowych folderow (elewacja + wnqtrza) dla poszczegolnych placowek i instytucji 

iodzkiej kultury, w tym dla Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta todzi, Patacu Herbsta i Miejskiej 

Galerii Sztuki. lnspiracja dla nich powinien byd folder realizowany przez Centralne Muzeum 

Wtokiennictwa, ktory prezentuje detale elewacyjne zwiqzane z przemystwm i handlem w todzi. 

UWAGA UWZGLCDNIONA 

13. Wi rod zadari znalaziy sie rowniei projekty realizowane w ramach Budietu Obywatelskiego. Klub 

Mitoinikow Starych Tramwajow w todzi widzi uzasadnienie dla wyroinienia takich projektow 

(np. poprzez umieszczenie informacji, i e  jest on realizowany w ramach BO), gdyi  sq one realizowane 

z woli i wyboru mieszkancow, a nie jako efekt iwiadomej i zaplanowanej polityki miasta. 

UWAGA UWZGLEDNIONA 

Zestawienie zgtoszonych do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta todzi na lata 

2018-2021 przedsiqwziqt 

1. Aktualizacja koncepcji adaptacji zajezdni Brus nu muzeum komunikacji miejskiej; zgtoszone przez 

Klub Mitosnikow Starych Tramwajow w todzi, szacunkowa wartoid przedsiqwziccia: 250 000,OOzt 

(budiet Miasta todzi), czas realizacji: 2018-2019; 

ZADANIE ZOSTANIE UWZGLEDNIONE 

2. Zajezdnia Muzealna Brus - oczyszczenie elewacji budynkow; zgtoszone przez Klub Mitoinikow 

Starych Tramwajow w todzi, szacunkowa wartoid przedsicwziecia: 250000,OOzt (budiet Miasta 

todzi), czas realizacji: 2018; 

ZADANIE ZOSTANIE CZ~SCIOWO UWZGLCDNIONE. ZAPROPONOWANY CZAS REALlZAUl 

PRZEDSIEWZISCIA W KONTEKSCIE FINANSOWANIA ZADANIA W CACOSCI Z BUDZETU MIASTA, JEST 

NIEREALNY I NIEMOZLIWY DO WYKONANIA. 

3. Zajezdnia Muzealna Brus - renowacja budynku wieiy ciinieri; zgtoszone przez Klub Mitoinikow 

Starych Tramwajow w todzi, szacunkowa wartoid przedsiqwziqcia: 300000,OOzt (budiet Miasta 

todzi), czas realizacji: 2018; 

ZADANIE ZOSTANIE CZ~SCIOWO UWZGLEDNIONE. ZAPROPONOWANY CZAS REALlZAUl 

PRZEDSIEWZIECIA W KONTEKSCIE FINANSOWANIA ZADANIA W CA~OSCI Z BUDZETU MIASTA, JEST 

NIEREALNY I NIEMOZLIWY DO WYKONANIA. 

4. Zatrzymanie i przeciwdziatanie degradacji zabytkowej willi Juliusza Langego w Lodzi, 

ul. Wolczariska 51; zgtoszone przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddziat w todzi, szacunkowa 



I wartoid przedsiewziecia: 1 630 000,OO zt (budiet Miasta 220 050,OO; wkiad prywatny: 163 000,OO; 

pozostaiy wktad publiczny: 1 246 950,00zt), czas realizacji: 2019-2021; 

ZADANIE ZOSTANIE UWZGLEDNIONE 

Protokot ze spotkania otwartego z mieszkancami miasta todzi 

Protokot 

ze spotkania otwartego z mieszkancami miasta todzi w dniu 26 lutego 2018 r. 

w ramach konsultacji spotecznych dotyczqcych projektu 

Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta todzi na lata 2018-2021 

Na spotkanie przybyto 11 osob. 

W spotkaniu ze strony Urzedu Miasta todzi udziat wzieta Pani Kamila Kwiecinska-Trzewikowska, 

Miejski Konserwator Zabytkow oraz pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow - 
Kinga Matczak. 

Dla uczestnikow przygotowano material informacyjny, formularze do zgtoszenia propozycji 

i wyrazenia opinii do projektu GPOnZ. 

WPROWADZENIE 

Prowadzqca spotkanie Pani Kamila Kwiecinska - Trzewikowska przywitata zebranych goici. 

Siowem wstepu omowiia podstawowe zatozenia projektu GPOnZ. Poinformowata, i z  jest on 

kontynuacjq Programu z lat 2014-2017; wskazata, i z  Program winien byt kompatybilny 

z pozostatymi dokumentami strategicznymi miasta i wojewodztwa oraz z koncepcjq 

zagospodarowania kraju, a nade wszystko zgodny z ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. 

Nastqpnie Pani Kwiecinska - Trzewikowska przypomniaia giowne cele i zadania programu 

z lat 2014-2017. Zaznaczyia, iz  udato sie je zrealizowad blisko w 80 %; 

omowita pokrotce cele programu, kierunki oraz zadania; wskazata, i z  wirod zadan znajdujq sie 

zarowno zadania stricte inwestycje, remontowe ale takze dotyczqce edukacji i aktywacji 

mieszkancow w zakresie wiedzy o zabytkach oraz zachowania dziedzictwa (tzw. zadania miekkie); 

przypomniata, i z  zadania inwestycyjne wiqzq sie w znacznym stopniu z realizacjq Gminnego Programu 

Rewitalizacji i bedq realizowane przy udziale irodkow unijnych; 

podkreilita, i z  czeid zadan remontowych, prowadzonych w ramach programu rewitalizacji stanowi 

zadania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. 

Pani Konserwator poinformowata, i z  przygotowujqc sie do projektu GPOnZ Biuro Miejskiego 

Konserwatora Zabytkow poprosito poszczegolne komorki Urzedu Miasta todzi, 

a takze jednostki miasta, o wskazanie zadan przewidzianych do realizacji w najblizszych 

4 latach w odniesieniu do zabytkowych obiektow, zieleni oraz przestrzeni i one wiafnie znajdujq sie 

w przygotowanym materiale; 

prowadzqca zaznaczyta, iz  miejskie siuiby konserwatorskie bedq monitorowaty stopien realizacji 

programu; wskazaia takze, i z  niezwykle istotnq kwestiq sq postulaty i propozycje mieszkancow, ktorzy 

na co dzien stykajq sic z zabytkowym dziedzictwem miasta. 

Pani Konserwator poprosiia uczestnikow spotkania o opinie i uwagi na temat zadan wskazanych 

przez miasto oraz wiasne propozycje. 

Oddano gios uczestnikom, ktorzy zgodzili sie, iz: 

- zaproponowana kontynuacja celow programu jest zasadna, gdyz sq one jak najbardziej aktualne; 

- rewitalizacja oraz poprawa stanu technicznego obiektow zabytkowych to siuszne zatozenia 



programu; 

- zachowanie dziedzictwa i poprawa jego stanu to najwainiejszy priorytet. 

Pani Kamila Kwiecinska - Trzewikowska wiqczajqc sie w rozmowe zauwaiyia, i i  miasto ze swej strony 

oferuje mechanizmy wsparcia dla posiadaczy obiektow zabytkowych, tak by zechcieli sic oni aktywnie 

przylqczyt do dziaian na rzecz zabytkow: 

- programy pomocowe - zwolnienie od podatku, tworzenie miejsc pracy w obiektach zabytkowych, 

- dofinansowanie w ramach Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Wskazaia, i i  podejmowane sq rowniei kroki inicjujqce dziaiania na rzecz poprawy estetyki 

przestrzeni: 

- porzqdkowanie reklam w mieicie - ustanowienie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej, 

przygotowanie Kodeksu Krajobrazowego, 

- program matej konserwacji - konserwacja mniej wyeksponowanych elementow wystroju 

architektonicznego - balustrady, latarnie, witraie - czeSC z nich stanowit bedzie ekspozycje 

w Lapidarium Detalu. 

Prowadzqca poprosita uczestnikow o propozycje zadan prowadzqcych do poprawy stanu 

zachowania zabytkowych obiektow. 

Z sali padaty nastepujqce zapytania, propozycje i uwagi: 

Zapytania: 

- zapytanie dotyczqce celu 3.3.3. - ,,wspotpraca w zakresie ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami 

miedzy komorkami organizacyjnymi UML oraz innymi jednostkami i instytucjami" - uczestnik zapytal 

jak przedstawia sie ta wspolpraca; 

- zapytanie zwiqzane z zadaniem dotyczqcym utrzymania zabytkowych kapliczek w Lesie 

tagiewnickim - czy co i  im zagraia?; 

- zapytanie o losy willi Kellera przy ul. Gdanskiej 51/53, gdyi jej stan jest niepokojqcy; 

- zapytanie o program kar pienieinych dla wiaicicieli i inwestorow niedbajqcych o zabytki; 

- zapytanie o ujete w projekcie GPOnZ (pkt 245) programy edukacyjne; 

-zapytanie, czy w ramach obszarowej rewitalizacji jest pomysi na stworzenie sieci tablic 

turystycznych - kierunkowe zwiedzanie pod wzglgdem indywidualnych kryteriow; 

- zapytanie dotyczqce kamienicy przy ul. Wschodniej 18 - czy konieczna byta jej rozbiorka?; 

Propozycje: 

- propozycja, by rozszerzyt: dziaiania wsrod mieszkancow, ktore byiy prowadzone jako program 

Zielone Polesie - czyli konsultacje, warsztaty - w innych obszarach todzi; uczestniczka wyrazita petnq 

aprobate dla tego programu, podkreiliia i i  mieszkancy Polesia bardzo chqtnie sic w niego 

zaangaiowali, warto rozszerzyt go o kwestie zachowania dziedzictwa; 

PROPOZYCJA CZESCIOWO UWZGLEDNIONA - zaproponowane rozwiqzanie wydaje siq stuszne 

z punktu widzenia opieki nad zabytkami, jednak wymaga opracowania w szerszym kontekjcie (plan 

dziatania, strategia, konsultacje z innymi jednostkami miasta); propozycja moi l iwa do realizacji 

w ramach zadan zwiqzanych z promocjq dziedzictwa kulturowego i dziataniami edukacyjnymi 

w Lapidarium Detalu Architektonicznego; 

- propozycja dotyczqca dziatan animacyjnych w odniesieniu do pkt 251 projektu; 

sugestia, by Rajd 4 Kultur zostat potqczony - poszerzony z innymi dziataniami, co roku to  wydarzenie 

jest poiwiecone innemu tematowi; 



PROPOZYUA UWZGLEDNIONA 

- propozycja, by oznakowad turystycznie uktady ulic; 

PROPOZYUA NIEUWZGLEDNIONA - uwaga nie dotyczy zagadnien programu i zakresu 

konsultowanego; 

- propozycja, by podczas dziatan rewitalizacyjnych i remontowych uwzgledniano oznakowania kopert 

turystycznych (miejsca dla autokarow wycieczkowych); 

PROPOZYUA NIEUWZGLEDNIONA - uwaga nie dotyczy zagadnien programu i zakresu 

konsultowanego; 

- propozycja stworzenia elektronicznego portalu do zgtaszania przez mieszkancow zagroien 

dla zabytkow; 

PROPOZYUA NIEUWZGLEDNIONA - sytuacje zagroienia dla zabytku naleiy sktadat bezpojrednio 

do stuib konserwatorskich, do jednostek zarzqdzania kryzysowego oraz do wtaiciwych organow 

icigania; 

- propozycja, by zajqd sie zachowaniem zabytkowych konstrukcji do poboru wody - pomp 

w podworzach kamienic, w wiekszosci przypadkow zostaty one zasypane podczas remontow 

i powinny byd odzyskane; powinno sic zobowiqzad inwestorow do ich odnalezienia i upublicznienia; 

PROPOZYUA CZE!~IOWO UWZGLEDNIONA - realizacja moiliwa w ramach zadan dotyczqcych 

promocji zabytkow techniki; 

- propozycja, by podjqt dziatania aktywizujqce i upowszechniajqce wiedze wirod mtodzieiy, np.: 

z wykorzystaniem wyiwietlaczy informacji w komunikacji miejskiej; 

PROPOZYUA CZESCIOWO UWZGLCDNIONA - realizacja moiliwa w ramach zadan zwiqzanych 

z promocjq dziedzictwa kulturowego i dziataniami edukacyjnymi dla dzieci i mtodzieiy; 

- propozycja, by podjqt wspotprace z lzbq lniynierow Budownictwa, w celu pobudzenia ich 

iwiadomoid i wrailiwoid na historycznq tkanke; 

PROPOZYUA CZCSCIOWO UWZGLEDNIONA - propozycja moiliwa do realizacji w ramach zadan 

zwiqzanych z promocjq dziedzictwa kulturowego i dziataniami edukacyjnymi w Lapidarium Detalu 

Architektonicznego. 

Uwagi: 

- uwaga, i i  projekt programu jest profesjonalnie przygotowany, obszerny; zmiany dokonujqce sie 

w mieicie sq pozytywne, 

- uwaga sceptyczna w kwestii pomystu zabudowania wejicia do kanatu Detka na Placu Wolnoici; 

- uwaga, i i  zwiekszenie atrakcyjnosci zabytkow moie sie dokonat poprzez odpowiednio oznakowane 

szlaki tematyczne - tabliczki na budynkach; 

Pani Konserwator odniosta sie do kaidej sugestii oraz uwagi i udzielita odpowiedzi na pytania. 

Ponadto uczestnicy wyrazili swoje zdanie na temat inwestycji miejskiej dotyczqcej ulicy Kamienne. 

(Wtokienniczej), czeSC osob uwaiata, i i  planowane zmiany sq korzystne, czeit nie zabrata gtosu, jeden 

uczestnik obszernie przedstawit swojq opinie - zauwaiyt, i i  najwazniejszq kwestiq w zabytkach jest 

autentycznost, tak wiec zabytkow nie naleiy na site uatrakcyjniac, i e  positkowano sie obcymi, 

nienajlepszymi przyktadami; zaznaczyt, i i  moina wyremontowat obecne elewacje i tak je pozostawid; 

podkreilit, i i  jego zdaniem dokonuje sie swego rodzaju dekorowania zabytkow, a przeciez sq one 

wartoiciq samq w sobie, obce zapoiyczenia nie sq wtaiciwe dla ulicy i on sie z tym nie zgadza; 



Na zakonczenie uczestnicy zauwaiyli, i i  zmiany w mieicie odbierajq pozytywnie. 

Protokot z debaty publicznej 

Protokot 

ze spotkania z mieszkancarni miasta todzi w dniu 12 rnarca 2018 r. 

w rarnach konsultacji spotecznych dotyczqcych projektu 

Gminnego Prograrnu Opieki nad Zabytkarni Miasta todzi na lata 2018-2021 

Na spotkanie przybyto 15 osob. 

W spotkaniu ze strony U M t  udziat wzieta Pani Aleksandra Sztuka - Tulinska, kierownik Oddziatu 

ds. Zarzqdzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytkow oraz pracownik Biura 

Miejskiego Konserwatora Zabytkow - Kinga Matczak. 

Dla uczestnikow przygotowano materiat informacyjny, formularze do zgtoszenia propozycji 

i wyraienia opinii do projektu GPOnZ. 

Z uwagi na iloiC osob biorqcych udziat w spotkaniu, a takie sugestie uczestnikow odstqpiono 

od przewidzianej formy spotkania, czyli debaty publicznej. 

WPROWADZENIE 

W pierwszej czeid spotkania prowadzqca konsultacje pani Aleksandra Sztuka - Tulinska przywitata 

gojci i przedstawiia prezentacjq dotyczqcq Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. Przypomniaia, 
. . 
12 opracowanie ,,Programu" jest ustawowym obowiqzkiem Prezydenta Miasta; wspomniaia, 

i i  program jest uchwalany przez Radq Miejskq na 4 lata. 

Pani kierownik zaznaczyia, i i  celem GPOnZ jest okreilenie strategii i ustalenie ram dla zadan 

zwiqzanych z ochronq zabytkow realizowanych przez Gmine; przypomniata, l e  programy dot. 

ochrony zabytkow sq uchwalane na wielu szczeblach: gminnym, powiatowym wojewodzkim 

i krajowym; dodaia, i i  w Biurze jest przygotowywane sprawozdanie z pierwszego Gminnego 

Programu Opieki nad Zabytkami todzi na lata 2014-2017 oraz i e  zadania w nim ujete zostaiy 

zrealizowane w ok. 80%. 

Prowadzqca nadmienita, i i  przygotowywany dokument stanowi kontynuacje poprzedniego 

Programu. Zadania w nim ujete w znaczqcym stopniu dotyczq obiektow i przestrzeni Centrum todzi 

i Strefy Wielkomiejskiej, gdyz na tym obszarze znajdujq sie najwainiejsze i najistotniejsze obiekty 

zabytkowe Miasta i stqd skupienie t u  giownych dziatan. Zaznaczyia, i i  w sensie materialnym zabytki 

sq obrazem historii miasta; podejmowana dziatania stuiyd bedq rozbudzeniu iwiadomoici 

mieszkancow w kwestii ochrony dziedzictwa. 

Pani A. Sztuka - Tulinska podkreiliia rowniei, i i  Program winien uwzgledniad strategie funkcjonalne 

i programowe przyjete w mieicie, przy czym w kwestii zabytkow najwainiejszym jest Gminny 

Program Rewitalizacji. 

Dalej prowadzqca przypomniata, i i  za realizacje zadan Programu odpowiadad bedq poszczegolne 

komorki Urzedu Miasta i jednostki miastu podlegte; realizacja Programu podlegaia bedzie 

monitorowaniu, za ktore odpowiadat. bed3 rniejskie stulby konserwatorskie i one rowniez bedq 

przygotowywaiy sprawozdanie z realizacji co dwa lata - analogicznie jak dotychczas. 

Pani Kierownik przypomniata takie, i i  konsultacje trwajq do 16 marca br. i zachqciia do skorzystania 

z przygotowanych formularzy konsultacyjnych; pokrotce omowita tabelq proponowanych zadan - 

czyli zakres negocjowany konsultacji. 

Nastcpnie prowadzqca poprosita uczestnikow spotkania o zabranie gtosu i przedstawienie opinii 



oraz postulatow. 

Z sali padaiy nastepujqce zapytania i sugestie: 

Zapytania: 

- pytanie czym ro in i  sie sformuiowanie ,,przebudowa/remont" od ,,remontu konserwatorskiego" - 
uiyte w projekcie programu; 

- zapytanie dlaczego w projekcie GPOnZ nie wpisano zakazu wyburzen zbytkow? przywotano przyktad 

budynku przy ul. ieromskiego 97 - zdaniem uczestnika stan obiektu nie stanowii zagroienia, a zostat 
rozebrany, zapytat jak sic t o  odnosi do ochrony zabytkow, gminnej ewidencji i programu, 

czy wystarczy skreil it obiekt z GEZ i wowczas moina go rozebrat? uczestnik wskazai kolejny przykiad 

- budynku przy ul. 6 Sierpnia 10 - podniosi, i i  dtugo zapowiadano remont obiektu a ostatecznie 

nastgpita jego rozbiorka, by6 moie  zbyt dtugo czekano z remontem; 

- zapytanie dlaczego w projekcie programu dziaiania przy Paiacu I. Poznanskiego sq rozbite - 

poszczegolne budynki t o  odrebne zadanie; jaki bedzie zakres prac w patacu; 

- zapytanie o rozbudowe pl. Wolnoici i o zakres planowanych prac; czy znane sq j u i  wszystkie 

szczegoty projektu, czy bedzie jeszcze moil iwoid konsultacji np. w kwestii tablic, toalet, miejsc 

dla autokarow; 

- zapytanie o pkt 257 i 258 programu - jak widziana jest realizacja ~c iezk i  4 Wyznan i jak bedzie 

oznakowana?; 

- zapytanie czy przy wytyczaniu szlaku w terenie przewiduje sie rowniei wydanie mapki, zasadne jest 

rowniei by byta ona dostepna w wersji elektronicznej; 

- zapytanie dotyczqce pkt 6 - termomodernizacja budynkow w skansenie; 

- zapytanie czy ujete w programie (tabeli) zadania sq poiqczone z konkretnymi funduszami; 

- zapytanie czy moina zgtosit na formularzu zadanie, ktore nie wystepuje w projekcie programu 

i czy jest ustalony puiap wkladu wtasnego; uczestniczka dodaia, i i  chodzi o wille przy 

ul. Wolczanskiej 51, jest przedstawicielkq organizacji, ktora uiytkuje obiekt, willa wymaga pilnych 

remontow, a wiaiciciele nie posiadajq odpowiednich Grodkow; 

- zapytanie dotyczqce wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi - czy jest przygotowywany 

harmonogram spotkan? 

- zapytanie czy Miejski Konserwator Zabytkow moie  skutecznie wpiynqt na wtaicicieli zabytkom 

nie dbajqcych o obiekty zabytkowe; 

1 - zapytanie o planowane nasadzenia drzew w mieicie, czy dziaianie takie nie wpiynie negatywnie 

na podziemnq infrastrukture technicznq, czy wzieto to  pod uwage w odniesieniu do kanatu Dqtki; 

Uwagi: 

- uwaga dotyczqca termomodernizacji budynkow - moina przypuszczat, i e  w obiektach 

ewidencyjnych wszedzie bedzie dopuszczenie ocieplenia zewnetrznego przy zastosowaniu 

styropianu; 

- uwaga dotyczqca kwestii przebudowy ulic, uczestnik wskazai, i i  przedtuienie al. Koiciuszki jest 

prowadzone ,,PO tuku", co jego zdaniem jest niezgodne z historycznym rozplanowaniem ulic 

w mieicie, ktore miaiy ukiad szachownicowy; dalej rozmowca wskazat, i i  Zarzqd lnwestycji Miejskich 

realizuje rozwoj ulic niezgodnie z planem historycznym - tu  wskazai przykiad ul. Nowotargowej, ktora 

od ul. Tuwima jest prowadzona takie ,,PO tuku", co przeczy historii. Zauwaiyi, i i  t o  jest niszczenie 

zabytku; 

- uwaga dotyczqca pkt 5, 6, 7 programu - wzbogacenie oferty CMW z remontem elewacji; 



uczestniczka zauwaiyta, i i  uliczka w skansenie wytoiona brukiem nie jest przystosowana 

do poruszania sie po niej przez osoby niepetnosprawne lub na wozkach inwalidzkich, zupetnie nie jest 

dostosowana dla tych osob; uczestniczka podkreilita, i e  nawet podjazd do budynku kottowni jest 

wytoiony ,,kocimi tbami", koniecznie naleiy poprawit sytuacje w tej kwestii i dostosowaC teren 

Muzeum dla potrzeb osob niepetnosprawnych; 

- uwaga dotyczqca znakowania ,,kopertn - miejsc do parkowania dla autokarow, nie moie  dochodzit 

do sytuacji, w ktorej miasto zabiega o turystow, a nie zapewnia dojazdu dla autokarow do atrakcji 

turystycznych - zabytkow; 

- uwaga, i i  obiekty zwiqzane z Julianem Tuwimem sq w stanie ,,agonalnym"; 

- uwaga, by podczas wytyczania i znakowania szlaku nie popetniono btedow, ktore wystqpity przy 

znakowaniu granic Litzmannstadt Getto - tabliczki sq niewidoczne, informacje na nich wykonane zbyt 

matym drukiem - turyicie bardzo trudno trafit; 

- uwaga, i i  zasadq przy projektach miejskich winny by6 konsultacje z fachowcami w danej dziedzinie, 

by uniknqt btqdow, naleiy rowniei wspotpracowaC z organizacjami pozarzqdowymi; wskazano, 

i i  programy edukacyjne sq i l e  prowadzane, oznakowanie szlakow i tras turystycznych - i l e  wykonane; 

wszystkie programy realizowane przez Urzqd Miasta todzi winy by6 konsultowane z fachowcami; 

- uwaga dotyczqca potqczen komunikacyjnych miqdzy najwainiejszymi punktami turystycznymi - 
szczegolnie w kwestii skomunikowania Ksieiego Mtyna z pl. Wolnoici i Manufakturq - te  obiekty sq 

uznane za Pomnik Historii, naleiatoby zmieniC trase tramwaju; 

- uwaga dotyczqca jakoici prac w ramach remontow domow na Ksieiym Mtynie - (niehistoryczne 

rolety, zte postepowanie z historyczna cegtq, i l e  odnowione posadzki i chodniki); 

- uwaga dotyczqca Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej - skoro powstajq plany miejscowe, 

ktore zawierajq podobne uregulowania, to moie  naleiy zrezygnowat j u i  z Parku Kulturowego; 

- uwaga dotyczqca pkt 261 - wspotpraca z organizacjami pozarzqdowymi; osoba pytajqca zauwaiyta, 

ze inne zadania sq rozpisane bardzo szczegotowo, a to  jest d o i t  ogolne, 

- uwaga odnoszqca sie do pkt 221  - meble miejskie - nie zawsze powinny one by6 wykonywane 

z metalu, np.: ,,metalowe iawki sq szkodliwe dla kobiet"; 

- uwaga dotyczqca budynku d. elektrowni Scheiblera (ul. Tymienieckiego 7) - t o  jeden 

z najwainiejszych zabytkow w mieicie, unikatowy na skalq iwiatowq, a jest zupetnie niedostepny 

dla mieszkancow i turystow, zapytat kto opiekuje siq tym zabytkiem; 

-uwaga odnoszqca sic do zadan zwiqzanych z kwestiq ,,animacyjno-festiwalowq" 

(popularyzatorsko-edukacyjne); uczestniczka zauwaiyta, i i  ma wraienie, i e  wspotpraca 

w tym zakresie w mieicie przypomina ,,gtuchy telefon", poszczegolne komorki nie kontaktujq sie 

ze sobq, kaida robi co uwaia bez konsultowania na zewnqtrz, kaide muzeum robi co chce, 

a wszystkie dzialania naleiy skoordynowat, nie ma przeptywu informacji miedzy jednostkami; 

- uwaga, iz kiedyi funkcjonowat Komitet Ksztattowania Kultury Miejskiej; 

- uwaga dotyczqca wspotpracy ze spotecznych opiekunow zabytkow, jej zakres powinien by6 szerszy; 

- uwaga w sprawie braku dostepnoici toalet publicznych w mieicie, co stanowi problem dla turystow; 

-uwaga, i i  dziatania na Cmentarzu ~ ~ d o w s k i m  i Ewangelickim sq odrqbnie wskazane 

w projekcie GPOnZ, a nie wskazano planowanych dziatan wzgledem Starego Cmentarza. 

Propozycje: 

- naleiy utworzyC Komitet Dialogu Obywatelskiego, do ktorego oddelegowani zostanq urzqdnicy; 

PROPOZYCJA UWZGLCDNIONA; 

- przy planowaniu remontow budynkow oraz przestrzeni publicznych naleiy uwzglqdnic wytyczenie 



miejsc parkingowych dla zorganizowanych wycieczek autokarowych - tzw. ,,kopertyU 

PROPOZYCJA NIEUWZGLEDNIONA - uwaga nie dotyczy zagadnien programu i zakresu 

konsultowanego 

- wskazanie, i i  w programie wpisane jest zadanie (pkt 203) zwiqzane z termomodernizacjq szkoty 

przy ul. Pogonowskiego, a jest to budynek wspotczesny, nie figuruje w GEZ; naleiy dokonat korekty; 

WSKAZANIE UWZGLEDNIONE 

- wskazanie dotyczqce pkt 261 - wirod wymienionych organizacji brakuje Towarzystwa Opieki 

nad Starym Cmentarzem i Towarzystwa Przyjaciot t-odzi; 

PROPOZYCJA UWZGLEDNIONA 

Prowadzqca spotkanie odniosta sie do kazdej sugestii oraz uwagi I udzielita odpowiedzi 

na pytania. 

Podsumowanie wynikow konsultacji 

Liczba osob, ktore wziety udziat w spotkaniu w dniu 26 lutego 2018 r.: 11 

Liczba osob, ktore wziety udziat spotkaniu w dniu 12 marca 2018 r.: 15 

tqczna liczba uczestnikow spotkan: 26 

Liczba ztozonych formularzy konsultacyjnych i formularzy zgtoszenia przedsiewziecia: 9 

Liczba ztoionych propozycji na formularzu: 13 

Liczba zgtoszonych przedsiewzied: 4 

Liczba opinii i propozycji zgtoszona podczas spotkan konsultacyjnych: 39 

tqczna liczba zgtoszonych opinii, propozycji, przedsiqwziqt: 56 

-- 

Stanowisko Prezydenta Miasta todzi do wynikow konsultacji 
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