
Informacja podsumowuj~ca przebieg konsultacji spolecznych prowadzonych 
w formie spotkan z interesariuszami rewitalizacji z mozliwoscict skladania uwag 

do protokolu dotycz~cych zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta t.odzi 

w dniach 19,23,24,25 kwietnia 2018 r. 

Biuro ds. Rewitalizacji UMt informuje, ze na podstawie Zarzqdzenia Nr 8182NII/18 

Prezydenta Miasta todzi z dnia 9 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji spolecznych dotyczqcych zmiany Gminnego Programu Rewita/izacji 

miasta todzi w dniach 19, 23, 24, 25 kwietnia 2018 r. odbyty spotkania 

z interesariuszami rewitalizacji z mozliwosciq sktadania uwag do protokotu 

dotyczqcych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi. 

Celem spotkan by to zaprezentowanie i om6wienie aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji oraz poznanie opinii, zebranie propozycji i uwag do projektu 

aktualizowanego dokumentu. Spotkania miaty charakter otwa rty , wszyscy 

interesariusze rewitalizacji mieli prawo uczestniczenia w konsultacjach spotecznych. 

Spotkania konsultacyjne prowadzone byty w formie: 

a) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, z mozliwosciq sktadania uwag 

do protokotu, kt6re odbyto si~ w Duzej Sali Obrad Urz~du Miasta todzi, 

przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 t6dz, w dniu 19 kwietnia 2018 r. od godz. 

17.30 do godz. 20.00 

b) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg61nosci z przedstawicielami 

t6dzkich szk6t i uczelni wyzszych oraz ekspertami z mozliwosciq sktadania 

uwag do protokotu, kt6re odbyto si~ w Szkole Podstawowej nr 36 w todzi przy 

ul. Wi~ckowskiego 35, w dniu 23 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 

do godz. 20.00. 

c) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg61nosci z przedstawicielami 

t6dzkiej kultury oraz instytucjami i organizacjami dziatajqcymi na jej rzecz 

z mozliwosciq sktadania uwag do protokotu, kt6re odbyto si~ w Muzeum Sztuki 

MS2 w todzi przy ul. Ogrodowej 19, w dniu 24 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 

do godz. 20.00; 

d) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg61nosci z przedstawicielami 

wsp61not mieszkaniowych, rad osiedli, wtascicieli lub uzytkownik6w 

wieczystych nieruchomosci z mozliwosciq sktadania uwag do protokotu, kt6re 

odbyto siEi! w Matej Sali Obrad UrzEi!du Miasta todzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, 

90-926 t6dz w dniu 25 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00 



W spotkaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. uczestniczyto 27 os6b, w tym 

15 mieszkanc6w oraz pracownicy Urz~du Miasta todzi i miejskich jednostek 

organizacyjnych (Biuro ds. Rewitalizacji, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Miejski 

Konserwator Zabytk6w, Biuro Architekta Miasta, Zarzqd Lokali Miejskich, Wydziaf 

Zbywania i Nabywania Nieruchomosci, Wydziaf Zarzqdzania Projektami, Biuro 

ds. Partycypacji Spofecznej, Miejski Osrodek Pomocy Spofecznej). 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik Oddziafu ds. Dziafan Spofeczno-Gospodarczych 

w Biurze ds. Rewitalizacji UMt, po powitaniu gosci i prezentacji scenariusza 

spotkania, oddafa gfos Panu Wojciechowi Kfosowskiemu - wsp6tautorowi 

procedowanego dokumentu, kt6ry om6wH - z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej - aktualizacj~ Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi. 

Ekspert przedstawif przestanki przeprowadzenia tej zmiany. Zaznaczyt, ze rdzen 

programu, cele, koncepcja nie zmieniajq si~. Utrzymana jest takze koncentracja 

dziatan. 

Szczeg6towo om6wit jakich zmian dokonano w GPR. Zaliczyf do nich: oczywistq 

potrzeb~ usuni~cia fragment6w zwiqzanych z wystawq EXPO 2022, zaktualizowanq 

diagnoz~, dodany ustawowy wym6g monitoringu, tworzenie oceny i opracowania 

metodologii, macierze powiqzan przedsi~wzi~c podstawowych z celami operacyjnymi 

GPR, dodanych zostato kilka przedsi~wzi~c, m.in. Przedsi~wzi~cie 102 

uwzgl~dniajqce tworzenie przestrzennej mapy walor6w kulturowych. 

Na koniec prezentacji Wojciech Kfosowski zach~cit wszystkich zainteresowanych do 

aktywnego udziatu w pracach nad aktualizacjq GPR, do sktadania propozycji 

przedsi~wzi~c oraz zaprosit zgromadzonych do zadawania pytan i dyskusji. 

Po cz~sci informacyjnej padaty pytania, kt6re dotyczyty m.in.: 

a) Systemu monitorowania. W jaki spos6b opracowano metodologi~ monitoringu 

i wskazniki, aby nie mozna by to ich wykorzystywac do danej tezy, lecz zeby 

obiektywnie prezentowaty sytuacj~. Kolejny uczestnik wskazywat 

np. na problem bezrobocia, kt6rego wskaznik i tak si~ b~dzie zmieniat bez 

wzgl~du na fakt, czy rewital izacja na danym obszarze jest aktywnie 

prowadzona. Dyskutowano jak obliczyc, czy np. zjawisko bezrobocia fluktuuje 

z przestanek makroekonomicznych, a na ile jest podyktowane ozywieniem 

w obszarze zdegradowanym. 

b) Poruszono problem mozliwosci monitorowania uczestnictwa w kulturze -

innego niz dotychczas - opierajqc si~ na pomiarze czytelnictwa. Poddano 



sugesti~, aby opracowac inny wskaznik potencja~u aktywnosci w danym 

obszarze. 

c) Ekspert odpowiedzia~ na pytanie dotyczqce mozliwosci z~ozenia propozycji 

przedsi~wzi~cia bez kwoty. 

d) Podniesiono w dyskusji zagadnienie ochrony w~asnosci intelektualnej. Chodzi 

o wyeliminowanie sytuacji, gdy z prywatnej inicjatywy zostaje opracowane 

i zg~oszone przedsi~wzi~cie, a miasto t6dz w drodze zam6wien publicznych 

wy~ania (innego niz pomys~odawca) wykonawc~. 

e) Uczestnicy badali kwesti~ poniesionych przez Biuro ds. Rewitalizacji koszt<DW 

opracowania aktualizacji GPR. Poruszony zosta~ temat wi~kszebo 
I 

wykorzystania potencja~u todzi akademickiej, lokalnych ekspert0w 

i uwzgl~dniania ich uwag i postulat6w. 

f) Zwr6cono uwag~ na dba~osc 0 to, by zapisy GPR nie odpowiada~ wy~qCzlie 

aktualnym unijnym programom finansowania, ale, aby wynika~ 
I 

z endogennych i zbadanych potrzeb. Podkreslono, ze punktem ci~zkosci 

w GPR powinien byc rozw6j spo~eczno - gospodarczy, a nie aSP~kt 
infrastrukturalno - remontowy. 

g) Kolejny uczestnik wskazywa~ na fakt, iz w jego opinii - jest brak sp6jnosci 
I 

strategii miasta z GPR, ze dokument nie koresponduje wprost z pOlitYlkq 

miasta, od kt6rej powinno si~ zaczqc procedowanie nast~pnych dOkument1w. 

Poda~ przyk~ad nierozwiqzanej kwestii braku podziemnej infrastruktury, 

kanalizacji rozdzielczej, doprowadzenia wody, nieoptymalnego 

gospodarowania odpadami, kt6re powinny byc priorytetowe. 

I 
systemu 

h) Uczestnicy pytali, czy fakt odebrania cz~sci kompetencji Miejskiemu 

Konserwatorowi Zabytk6w nie wp~nie negatywnie na realizacj~ GPR. 

Podczas spotkania nie wp~n~~a zadna uwaga w postaci papierowej lub 

elekironicznej z wykorzystaniem lormularza konsultacyjnego oraz lormu,af a 

zg~oszenia przedsi~wzi~cia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta todzi. 

W spotkaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. uczestniczy~o 15 os6b, w tym pracownicy 

Urz~du Miasta todzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (BiJro 

ds. Rewitalizacji, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydzia~ Edukacji, Zarzqd LoJali 

Miejskich, Biuro Architekta Miasta, Biuro ds. Partycypacji Spo~ecznej). 



I[ 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik OddziaJu ds. DziaJan SpoJeczno-Gospodarczych 

w Biurze ds. Rewitalizacji, po kr6tkim powitaniu gosci, om6wita - z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej - aktualizacj~ Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

todzi. PrzedstawHa przesJanki dla przeprowadzenia tej zmiany. SZCZeg6JO~0 
om6wHa, jakich zmian dokonano w GPR, a jakie kwestie pozostanq niezmienne. I 

Jeden z uczestnik6w spotkania reprezentujqcy Centrum Ksztakenia Zawodowego 

i Ustawicznego przy ul. Zeromskiego 115 w todzi prosH 0 informacje, czy MiaJto 

planuje dziaiania remontowo - modernizacyjne oraz w jakim planowanym termi f ie 

reprezentowana przez niego plac6wka oswiatowa b~dzie poddana remonti wi 

w ramach dziatan rewitalizacyjnych. Dodatkowo podniesiono problem spadajqGjej 

liczby dzieci w wieku szkolnym i pojawiajqcym si~ obawom zwiqzanym z rekruta~jq 
do szk6t sr6dmiejskich. Zdaniem wnioskodawcy jednq z przyczyn takiego stahu 

rzeczy Sq wyprowadzki mieszkanc6w z remontowanych nieruchomosci poza sci~fe 
centrum miasta. 

Podczas spotkania nie wpfyn~fa zadna uwaga w postaci papierowej I~b 

elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formula~za 
zgfoszenia przedsi~wzi~cia rewitalizacyjnego Gminnego Programu RewitalizJh 

miasta todzi. 

W spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. uczestniczyfo 12 os6b, w tym pracownicy 

Urz~du Miasta todzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (BiJro 

ds. Rewitalizacji, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Zarzqd Lokali Miejskich, BiJro 

ds. Partycypacji Spofecznej, Wydziaf Kultury). 
I 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik Oddziafu ds. Dziafan SPofeCZnO-GOSPOdarcz~ch 

w Biurze ds. Rewitalizacji, po kr6tkim powitaniu gosci, om6wHa - przy uzyciu 

prezentacji multimedialnej - aktualizacj~ Gminnego Programu Rewitalizacji mia~ta 
todzi. Przedstawifa przesfanki dla przeprowadzenia tej zmiany. SZCZeg6fOl o 

I om6wHa jakich zmian dokonano w GPR, a jakie kwestie pozostanq niezmienne. 

Przedstawicielka Muzeum Sztuki w todzi zaprezentowafa swojq instytucj~, kt6>ra 

egzemplifikuje tw6rczose nowoczesnq i jest drugim na swiecie po Museum of MOdl rn 

Art., muzeum z bezcennym dziedziclwem i zbiorami. Zwr6cila uwag", na bjak 

mechanizm6w, narz~dzi wsp6fpracy miejskich instytucji kultury z Muzeum SztJki 

w todzi. W opinii Muzeum, Miasto nie wykorzystuje potencjafu tej instytu~ji. 
Reprezentantka wyjasnifa, ze wynika to bye moze z faktu, ze Muzeum jest WSP61~q 
instytucjq kultury ministra oraz wojewody, a nie jednostkq miejskq. Muzeum deklar~je 

I 

I 



II 

ch~e wsp6Jpracy w elementach programu publicznego oraz edukacji i promocji 

miasta lodzi i chce bye wJqczane w r6znych planach, dokumentach i strategiach 

miejskich. Podano fakt, iz Muzeum Sztuki w lodzi generuje wok6J siebie niemaJy 

ruch turystyczny. 

Dodatkowo wywiqzaJa si~ dyskusja czy miasto l6di stawia jako priorytet utrzymanie 

starych, zdrowych drzewostan6w, skoro umiescHo w GPR kwesti~ zieleni miejskiej, 

park6w, miejsc inkluzywnych, biologicznie czynnych. Rozmowa zakonczona zostaJa 

prosbq 0 szczeg61nq atencj~ w tym zakresie. 

Poruszono wqtek wprowadzenia dodatkowego wskainika badajqcego uczestnictwo 

w kulturze, czyli wykorzystanie narz~dzia audience development (rozw6j widowni), 

kt6ra jest metodq powszechnie stosowanq w badaniach sposobu pracy organizacji, 

firm i instytucji sektora kultury, kt6ra jest skoncentrowana na rozwoju ilosciowych 

i jakosciowym publicznych wydarzen kulturalnych. 

Jeden z uczestnik6w zwr6ciJ uwag~ na uwzgl~dnianie w programach miejskich 

zwi~kszenia liczby publicznych toalet lub zorganizowanie ich w ramach budynk6w 

uzytkowo - handlowych, gdyz w ramach aktywnej polityki senioralnej winien bye 

to wazny element. 

Podczas spotkania nie wpJyn~Ja zadna uwaga w postaci papierowej lub 

elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza 

zgJoszenia przedsi~wzi~cia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta lodzi. 

W spotkaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. uczestniczyJo 26 os6b, w tym pracownicy 

Urz~du Miasta lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (Biuro 

ds. Rewitalizacji, Miejska Pracownia Urbanistyczna, WydziaJ Zbywania i Nabywania 

Nieruchomosci, Miejski Konserwator Zabytk6w, Biuro ds. Partycypacji SpoJecznej, 

Zarzqd Zieleni Miejskiej, WydziaJ Zarzqdzania Projektami, Miejski Osrodek Pomocy 

SpoJecznej) . 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik OddziaJu ds. DziaJan SpoJeczno-Gospodarczych 

w Biurze ds. Rewitalizacji, po kr6tkim powitaniu gosci, om6wHa - z wykorzystaniem 

prezentacji multimedialnej - aktualizacj~ Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

lodzi. PrzedstawiJa przesJanki dla przeprowadzenia tej zmiany. Szczeg6Jowo 

om6wiJa, jakich zmian dokonano w GPR, a jakie kwestie pozostanq niezmienne. 

Po CZ~SCI informacyjnej mieszkancy zadali kilka pytan zwiqzanych 

z nieruchomosciami, kt6re reprezentujq. Pracownicy z WydziaJu zbywanla 



i Nabywania Nieruchomosci wyjasniali, jakie Sq zasady zbywania przez Miasto lokali 

i konsekwencje z tym zwiqzane. Jedna z uczestniczek zgfosHa, ze aktualizowany 

dokument jest dla niej trudny i niezrozumiafy. Wyrazi~a potrzeb~ spotkan 

z mieszkancami w zakresie dziafan zwiqzanych z rewitalizacjq, kt6re odnoszq si~ 

wprost do danego osiedla, jego uwarunkowan i problem6w. Uczestnicy poprosili 

o wyjasnienie, jak Miasto zamierza waloryzowac zabytki. 

Podczas spotkania nie wpfyn~fa zadna uwaga w postaci papierowej lub 

elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza 

zgfoszenia przedsi~wzi~cia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji 

miasta todzi. 

W czterech spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyfo fqcznie 80 os6b, 

w tym pracownicy Urz~du Miasta todzi. Podczas spotkan nie wpfyn~fy zadne uwagi 

w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego oraz formularza zgfoszenia przedsi~wzi~cia rewitalizacyjneJo 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi. 
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