
Informacja podsumowujCica przebieg konsultacji spolecznych 
prowadzonych w formie warsztat6w z interesariuszami rewitalizacji 

z mozliwosciCi skladania uwag do protokolu dotyCZCicych zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta t.odzi 

w dniach 20 i 26 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 20 i 26 kwietnia 2018 r. odby~ si~ warsztaty 

z interesariuszami rewitalizacji z mozliwosciq skfadania uwag do protokofu dotyczqce 

zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi. 

Celem spotkan byfo zaprezentowanie i om6wienie aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji oraz poznanie opinii, zebranie propozycji i uwag do projektu 

aktualizowanego dokumentu. Warsztaty mia~ charakter otwa rty , wszyscy 

interesariusze rewitalizacji mieli prawo uczestniczenia w konsultacjach spofecznych. 

Spotkania konsultacyjne prowadzone by~ w formie: 

a) warsztat6w z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg61nosci z organizacjami 

pozarzqdowymi z mozliwosciq skfadania uwag do protokofu; warsztaty odby~ 

si~ w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w todzi 

przy ul. Narutowicza 8/10, 90-135 t6dz, w dniu 20 kwietnia 2018 r. 

od godz. 17.00 do godz. 20.00 

b) warsztat6w z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg61nosci 

z przedsi~biorcami i zwiqzkami branzowymi z mozliwosciq skfadania uwag 

do protokofu; warsztaty odby~ si~ w Regionalnej Izbie Budownictwa, 

przy ul. tqkowej 11, 90-562 t6dz, w dniu 26 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 

do godz. 20.00 

W warsztatach w dniu 20 kwietnia 2018 r. uczestniczyfo 18 os6b, w tym urz~dnicy 

Urz~du Miasta todzi (Biuro ds. Rewitalizacji UMt, Wydziaf Edukacji, Miejska 

Pracownia Urbanistyczna, Zarzqd Zieleni Miejskiej, Wydziaf Kultury, Zarzqd Lokali 

Miejskich, Wydziaf Sportu, Biuro Strategii Miasta). 

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

w Biurze ds. Rewitalizacji UMt, po kr6tkim powitaniu gosci i prezentacji scenariusza 



warsztat6w, om6wita - przy uzyciu prezentacji multimedialnej - aktualizacj~ 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi. Przedstawita przesfanki dla 

przeprowadzenia tej zmiany. Szczeg6fowo om6wita jakich zmian dokonano w GPR. 

Warsztaty moderowane byty przez pana tukasza Waszaka z Centrum Promocji 

i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 

W trakcie warsztat6w poruszano wiele kwestii, m.in. poproszono 0 interpretacj~ 

zapis6w Przedsi~wzi~cia 102. Gt6wne prace warsztatowe koncentrowaty si~ wok6t 

Przedsi~wzi~cia 2, kt6re dotyczy zasad wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi 

w aspekcie rewitalizacji. Przedstawicielka jednej z organizacji pozarzqdowych 

zwr6cita uwag~, ze zbyt niskie dotacje nie odpowiadajq na znacznie wi~ksze 

potrzeby mieszkanc6w, sugerowafa aby uwzgl~dnie kwesti~ senioralnq w budowie 

kapitafu spofecznego. 

W toku prac warsztatowych jednogfosnie ustalono, ze: 

if zapis Typu 23 powinien zostae uzupefniony 0 okreslenie "srodowiskowe", tak 

aby uzyskaf brzmienie: "Programy wfqczajqce osoby narazone na utrwalone 

wykluczenie spofeczne, w szczeg61nosci programy resocjalizacyjne 

i terapeutyczno - resocjalizacyjne oraz srodowiskowe" 

if zapis Typu 25 winien bye uzupefniony 0 okreslenie "w tym poprzez sport", tak 

aby uzyskat brzmienie: "Programy skierowane do mtodziezy, kt6rych celem 

jest budowanie wtasciwych relacji z r6wiesnikami ponad barierami wtasnego 

srodowiska, w tym poprzez sport". 

if dopisae Typ 24.1. "Rozwijanie wolontariatu jako narz~dzia aktywizacji 

spotecznej" 

Moderator podnosit pewne zagadnienia, a nast~pnie je podsumowywat. W trakcie 

warsztat6w padta propozycja okreslenia gospodarza kazdego z typ6w w GPR, 

okreslenia kt6ra kom6rka w Urz~dzie Miasta todzi bytaby odpowiedzialna za dany 

typ, aby go zoperacjonalizowae. Jednoznacznie jednak ustalono, ze takie zapisy 

wiqzqce konkursy miasta todzi z typami b~dq zapisane w Wieloletnim programie 

wsp6tpracy z organizacjami pozarzqdowymi. Warsztaty zakonczono kr6tkim 

podsumowaniem wniesionych uwag. 

W warsztatach w dniu 26 kwietnia 2018 r. uczestniczyty 32 osoby, w tym urz~dnicy 

Urz~du Miasta todzi (Biuro ds. Rewitalizacji, Biuro Partycypacji Spotecznej, Miejska 



Pracownia Urbanistyczna, WydziaJ Zdrowia, WydziaJ ds. Zarzqdzania Projektami, 

Zarzqd Lokali Miejskich, Biuro Promocji Zatrudnienia i ObsJugi DziaJalnosci 

Gospodarczej, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytk6w, Biuro Architekta Miasta ). 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik w Biurze ds. Rewitalizacji UMl, po kr6tkim 

powitaniu gosci i prezentacji scenariusza warsztat6w, om6wiJa - przy uzyciu 

prezentacji multimedialnej - aktualizacj~ Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

lodzi. PrzedstawHa przesJanki dla przeprowadzenia tej zmiany. Szczeg6Jowo 

om6wiJa jakich zmian dokonano w GPR. 

Warsztaty moderowane byJy przez paniq prezes Jadwig~ Kaczorowskq z Regionalnej 

Izby Budownictwa w lodzi. 

W trakcie warsztat6w poruszono nast~pujqce wqtki: 

./ dokument jest zbyt obszerny; 

./ Gminny Program Rewitalizacji nie moze bye procedowany jako wypadkowa 

ustalonej daty (termin skJadania wniosk6w dotacyjnych); 

./ l6dzka rewitalizacja nie jest przemyslana i sp6jna; 

./ GPR powinien bye sp6jny ze Strategiq Miasta, kt6rej - wedJug rozm6wc6w nie 

ma - i winien bye jej konsekwencjq; 

./ ZgJoszono potrzeb~ dyskusji z J6dzkimi ekspertami dziaJajqcymi dotychczas 

spoJecznie i wykorzystanie ich potencjaJu, nie moze bye takiej sytuacji, ze np. 

Biuro ds. Rewitalizacji - w opinii zgromadzonych - planuje, realizuje i ocenia 

wJasne dziaJania. Analogicznie, w strategiach miejskich (politykach 

sektorowych) brak jest silnego wzmocnienia wsp61nych dziatan ze 

srodowiskiem przedsi~biorc6w; 

./ Zapisy GPR to przeksztaJcanie sr6dmiescia lodzi w "osiedle mieszkaniowe", 

przyjazny obszar zamieszkania, tymczasem sr6dmiescie nie powinno bye 

drugq Nowq Hutq lecz przemysJowym (w rozumieniu przemysJ6w 

innowacyjnych, nowoczesnych, kreatywnych) , obszarem potencjaJu 

gospodarczego wypetnionym zabudowq przemysJowq ustugOWq. 

Sformutowano zarzut, ze aktualnie sr6dmiescie lodzi jest monokulturq osiedla 

mieszkaniowego; 

./ Nie nalezy fetyszyzowae zieleni. Od zieleni Sq parki; 

./ Zgromadzeni zwracali uwag~ na nieosiqganie sp6jnosci spoJecznej 

deklarowanej w zapisach GPR. Nie zgadzajq si~, ze ta sp6jnose jest 

osiqgana, przykJad: coraz liczniej grodzqce si~ osiedla; 



./ Omawiano postulat aby stworzyc alternatyw~ dla ruchu samochodowego 

w miescie, po pierwsze lepszy transport publiczny, wi~kszq siec roweru 

publicznego, wynajem elektrycznych samochod6w; 

./ Wniesiono pod rozwag~ aby w ramach wzmacniania partycypacji spotecznej 

prowadzic transmisj~ audiowizualnq online ze wszystkich konsultacji 

spotecznych. Mieszkancy nie chodzq na konsultacje bo nie wierzq w ich sens, 

nie majq wiary, ze ich gtos b~dzie brany pod uwag~; 

./ Interesariusze powinni byc wtqczani na etapie projektowania, a nie juz 

w ostatnim etapie, kiedy dany np. dokument juz istnieje. 

Uczestnicy warsztat6w odpowiadali w toku dyskusji na nast~pujqce pytania: 

./ W jaki spos6b Miasto, Biuro ds. Rewitalizacji zamierza przeciwdziatac 

marazmowi spoteczno gospodarczemu ulic, wywotanemu przez 

przedtuzajqce si~ remonty (via ulica Kilinskiego). Jak Miasto zamierza uniknqc 

powt6rzenia si~ sytuacji? 

./ Czy jest prowadzony monitoring proces6w decyzyjnych w Miescie? 

Czy mozna ustalic kto ponosi odpowiedzialnosc za kolejne zte decyzje? 

./ Dlaczego Urzqd Miasta todzi dubluje stanowiska, np. stanowisko 

ds. wsp6tpracy z przedsi~biorcami w Biurze ds. Rewitalizacji skoro 

Sq powotane do tego jednostki, czyli Biuro Obstugi Inwestora i Promocji 

Zatrudnienia i Obstugi Dziatalnosci Gospodarczej 

./ Jak Miasto zamierza zach~cic mtodych ludzi, w wieku prokreacyjnym, 

produkcyjnym do zamieszkania z powrotem w centrum? 

Postulatem podsumowujqcym dyskusj~ by to stanowisko kilku zgromadzonych, 

w kt6rym domagajq si~ zaprzestania stosowania uchwalonego Gminnego Programu 

Rewitalizacji i stworzenie nowego dokumentu, kt6ry b~dzie zbudowany na matrycy 

Dekalogu opracowanego przez t6dzkq Szkot~ Rewitalizacji (zatqcznik). 

Warsztaty zakonczono kr6tkim podsumowaniem wniesionych uwag. 

W dw6ch spotkaniach warsztatowych uczestniczyto tqcznie 50 os6b, 

w tym pracownicy Urz~du Miasta todzi. Podczas spotkan nie wptyn~ty zadne uwagi 

w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego oraz formularza zgtoszenia przedsi~wzi~cia rewitalizacyjnego 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi. 
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Zatoienia do obywatelskiego Gminnego Programu Rewitalizacji 

Dekalog t6dzkiej Szkofy Rewitalizacji 

Program rewitalizacji, to swego rodzaju master plan dla rozwoju miasta, b~dqcy szanSq na 

skuteczne zbudowanie przewagi konkurencyjnej todzi w krajowej i mi~dzynarodowej rywalizacji 

o rzadkie zasoby, tj.: ludzi, kapitaty, instytucje. 

Program rewitalizacji powinien bye realizowany w spos6b ciqgty i sp6jny, uwzgl~dniajqc trzy 

podstawowe komponenty: 

• strategiczny - planowanie, 

• operacyjny - wykonanie, 

• oceniajqcy efekty - staty monitoring. 

Zrewitalizowane obszary powinny bye zarzqdzane w spos6b efektywny ekonomicznie, 

jednoczesnie zapewniajqcy wysoki komfort iycia mieszkanc6w. 

Program rewitalizacji powinien stworzye wysokiej jakosci srodowisko miejskie, przyjazne dla 

mieszkanc6w i gospodarki, generujqce efekty synergii w swoim otoczeniu . 

Program rewitalizacji powinien zapewniae harmonijny i trwaty rozw6j spoteczenstwa 

obywatelskiego oraz kapitatu spotecznego. 

Zatem naleiy: 

1. Przywr6cie miastotw6rcze funkcje sr6dmiescia na miar~ XXI wieku. 

2. Odbudowae tad przestrzenny i architektoniczny, z dbatosciq 0 estetyk~ miejsca 

i poszanowanie tradycji. 

3. Stworzye warunki do powstania wsp61noty mieszkanc6w, zdolnej do samodzielnego 

utrzymania zrewitalizowanej przestrzeni. 

4. Zaplanowae i wykonae infrastruktur~ sieciowq miasta na miar~ XXI wieku. 

5. Uczynie z obszaru sr6dmiescia stref~ przyjaznq dla pieszego, poprzez wtasciwq organizacj~ 

systemu transportu kotowego i publicznego. 

6. Stworzye przyjazne warunki dla rozwoju lokalnej przedsi~biorczosci oraz budowy zamoinosci 

spoteczenstwa obywatelskiego. 

7. Dokonae podziatu zadan inwestycyjnych Programu rewitalizacji wedtug skali wtasciwej dla 

potencjatu ekonomicznego lokalnych matych i srednich przedsi~biorstw. 

8. Wprowadzie, w zrewitalizowanym obszarze, ustugi publiczne adekwatne do potrzeb nowej -

odbudowanej wsp61noty sr6dmiescia. 

9. Stworzye program: "Powrotu do Miasta", tj. migracji mieszkanc6w z przedmiese 

do sr6dmiescia. 

10. Na bazie doswiadczen z realizacji Programu rewitalizacji zbudowae wysokie kompetencje 

skupione w t6dzkiej Szkole Rewitalizacji, b~dqce unikalnq specjalnosciq, wyr6iniajqcq t6di 

w Polsce i w Europie. 

Jednoczesnie wyraiamy gt~bokie przekonanie, ie Program rewitalizacji powinien bye cz~sciq 

starannie przemyslanej, odwotujqcej si~ do tradycji, na kt6rej zbudowana jest toisamose miasta 

i mieszkanc6w, strategii rozwoju todzi fabrykanckiej - przemystowej, aspirujqcej do miana stalicy 

kultury technicznej kraju. 

SygnatariU5ze porozumienia t.6dzkiej Szkofy Rewitalizacji 

t.6di, 26 kwietnia 2018 roku 


