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1. Opis przebiegu i form konsultacji. 

przedmiotem konsultacji spolecznych byl projekt zmiany Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Lodzi stanowi~cy zal~cznik do uchwaly Nr XXXV/916/16 Rady 

Miejskiej w Lodzi z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjycia Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Celem konsultacji bylo zebranie uwag dotycz~cych wprowadzenia zmian do Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. Konsultacje odbyly siy w terminie 19 kwietnia -

21 maja 2018 r. 

Trese ogloszenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostala zamieszczona w dniu 

10 kwietnia 2018 r.: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pl; 

2) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl 

(wejscie przez zakladki: "Dla mieszkancow", "Konsultacje spoleczne") oraz na stronie 

internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://uml.lodz.pl/dla

mieszkancow/lodzianie-decyduj alkonsultacj e-spolecznel aktualne-konsul tacj el 

oraz http: //uml.lodz.plldla-mieszkancow/rewitalizacja/; 

3) na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi oraz Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej 

w Lodzi; 

4) w informacji wyslanej drog~ elektroniczn~ do zaangaZowanych w rewitalizacjy 

srodowisk, organizacji i instytucji. 

Material informacyjny dotycz~cy przedmiotu konsultacji zostal udostypniony tahe 

w dniu 10 kwietnia 2018 r.: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pl; 

2) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://uml.lodz.plldla-

mieszkancow/lodzianie-decyduj alkonsultacj e-spolecznel aktualne-konsultac j e oraz 

http://uml.lodz.plldla-mieszkancow/rewitalizacja/ ; 

3) w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 

Miasta Lodzi przy ul. Piotrkowskiej 171, II piytro, w godzinach pracy Urzydu Miasta 

Lodzi. 
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Konsultacje prowadzone byly w fonnie: 

1) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, z mozliwosciq skladania uwag 

do protokolu, kt6re odbylo siy w Dui:ej Sali Obrad Urzydu Miasta Lodzi, 

przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6di, w dniu 19 kwietnia 2018 r. od godz. 17.30 

do godz. 20.00; 

2) warsztat6w z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg6lnosci z organizacjami 

pozarzqdowymi z mozliwosciq skladania uwag do protokolu; warsztaty odbyly siy 

w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Lodzi przy 

ul. Narutowicza 8110, 90-135 L6di, w dniu 20 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 

do godz. 20.00; 

3) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg61nosci z przedstawicielami 16dzkich 

szk61 uczelni wyzszych oraz ekspertami z mozliwosciq skladania uwag 

do protokolu; spotkanie odbylo siy w Szkole Podstawowej nr 36 w Lodzi przy 

ul. Wiyckowskiego 35, w dniu 23 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00; 

4) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg6lnosci z przedstawicielami 16dzkiej 

kultury oraz instytucjami i organizacjami dzialajqcymi na jej rzecz z mozliwosciq 

skladania uwag do protokolu; spotkanie odbylo siy w Muzeum Sztuki MS2 w Lodzi przy 

ul. Ogrodowej 19, w dniu 24 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00; 

5) spotkania z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg6lnosci z przedstawicielami wsp61not 

mieszkaniowych, rad osiedli, wlascicieli lub ui:ytkownik6w wieczystych nieruchomosci 

z mozliwosciq skladania uwag do protokolu; spotkanie odbylo siy w Malej Sali Obrad 

Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 L6di w dniu 

25 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00; 

6) warsztat6w z interesariuszami rewitalizacji, w szczeg6lnosci z przedsiybiorcami 

i zwiqzkami branZowymi z mozliwosciq skladania uwag do protokolu; warsztaty odbyly 

siy w Regionalnej Izbie Budownictwa, przy ul. Lqkowej 11, 90-562 L6dZ, w dniu 

26 kwietnia 2018 r. od godz. 17.00 do godz. 20.00; 

7) zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem fonnularza 

konsultacyjnego oraz fonnularza zgloszenia przedsiywziycia rewitalizacyjnego Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, stanowiqcych odpowiednio zalqczniki Nr 3 i 4 

do Zarzqdzenia Nr 8182NIIII8 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 9 kwietnia 2018 r., 

dostypnych: 

b) w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pl, 

4 



c) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://uml.1odz.plld1a

mieszkancow/lodzianie-decyduja/konsu1tacje-spo1eczne/aktua1ne-konsu1tacje, 

d) w sekretariacie Biura ds. Rewita1izacji w Departamencie Architektury i Rozwoju 

Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piytro, w godzinach pracy Urzydu 

Miasta Lodzi oraz w Wydziale Zarz~dzania Kontaktami z Mieszkancami 

w Departamencie Obslugi i Administracji przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejscie od 

Pasazu Schillera), 90-926 L6dz, L6dzkie Centrum Kontaktu z Mieszkancami 

e) podczas spotkan i warsztat6w, 0 kt6rych mowa w pkt. 1 - 6. 

2. Zestawienie uwag zgloszonych przez interesariuszy 
dotycz~cych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji 
wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi 

rewitalizacji 
miasta Lodzi 

Nr Uwagi, propozycje i opinie zawarte w zlozonych forrnularzach 

Grupa I. UwagI merytoryczne z Ilropozycj~ zmianyw zapisie. 
1. Formularz konsultacyjny nr 1 

s. 17 pkt. 1.4.1. 
GPR winien byc powi,!zany z dokumentem "Wojewodzka Strategia 
w zakresie Polityki Spolecznej 2020", przyjertym w roku 2017 a NIE 
z dokumentem " Strategia Rozwoju Wojewodztwa Lodzkiego 2020". 
W tym aktualnym dokumencie jest zapis, ktory winien wyst,!pic w GPR: 
3. Mieszkalnictwo (str. 20) Wyzwania, zasoby mieszkaniowe znajduj,!ce 
sier w zasobach wladz publicznych: Pomoc w rozwi'!zywaniu problemow 
mieszkaniowych osob starszych (zbyt duze, zbyt kosztowne, 
nieprzystosowane do potrzeb zwi'!zanych z niepemosprawnosci,! 
ze wzglerdu na wiek), np. poprzez modemizacjer mieszkan dla osob 
starszych, w tym dla tych, dla ktorych zabraknie miejsca w domu pomocy 
spolecznej , czy tez poprzez tworzenie zespolow malych mieszkan (4-8) 
dla osob starszych. 
W zespolach mieszkan osoby starsze maj,! za s,!siada osoby w podobnym 
wieku, z ktorymi latwiej nawi¥uj,! kontakty; szczegolnie w godzinach 
rannych, gdy mlodzi ludzie s,! w pracy. Kontakty s,!siedzkie, to takZe 
porady i wsparcie w romych przedsierwzierciach, a nawet zrnniejszona 
ilosc wizyt u lekarza POZ. Zespolow malych mieszkan nie moze 
zabrakn,!c w rewitalizowanych budynkach. 

Grupa II. Uwagi merytoryczne 0 charakterze ogolnym. 
2. Formularz konsultacyjny nr 1 

Dla 20% mieszkancow miasta, czyli osob starszych w budynkach 
rewitalizowanych mieszkania oferowane osobom starszym winny byc 
dostosowywane do indywidualnych potrzeb tych osob obecnie 
i w przyszlosci. 
"System wsparcia osob starszych w srodowisku zamieszkania - przegl,!d 
sytuacji, propozycja modelu" Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Warszawa 2016 : 

• str. 13. Model wsparcia spolecznego osob starszych 
w srodowisku zamieszkania - Piotr Blerdowski, Barbara Szatur
Jaworska, Zofia Szweda-Lewandowska, Maria Zralek 

• str. 17. Zalozenia aksjologiczne modelu wsparcia 
srodowiskowego osob starszych - przegl,!d dokumentow 
mierdzynarodowych 

• str. 21. 23 . Panstwa czlonkowskie powinny zapewnic 
odpowiednie wsparcie, w celu umozliwienia osobom starszym 
dostosowania ich domostw do obecnych i przyszlych potrzeb. 

Stanowisko Prezydenta Miasta 
Lodzi 

Uwagi zostanll uwzglcrdnione. 

W celu operacyjnym 1.5 zostanie 
dopisany nowy typ dzialania: 
Programy wspierajqce 
rozwiqzywanie problemow 
mieszkaniowych osob starszych np. 
poprzez modernizacjr; mieszkafz dla 
osob starszych czy tworzenie 
zespolow malych mieszkafz (4-8 
mieszkafz) dla osob starszych. 

Uwagi zostanll uwzglcrdnione. 

Remonty zaplanowane 
w nieruchomosciach gminnych 
w ramach Rewitalizacji 
Obszarowej Centrum Lodzi s,! 
krokiem w kierunku dostosowania 
budynkow do potrzeb osob 
starszych (toalety w lokalach, 
centralne ogrzewanie itd.) . 
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3. 

4. 

Formularz konsultacyjny nr 7 
Kluczowe jest podkreslenie w Gminnym Programie Rewitalizacji 
zagadnien dost~pnosci przedsi~wzi~c rewitalizacyjnych dla kobiet w ciq±y 
i osob z malymi dziecmi i wprowadzenie obligatoryjnosci tworzenia 
przewijakow we wszystkich remontowanych budynkach w ramach 
rewitalizacji. 

Formularz konsultacyjny nr 7 
NaieZy zapisac obowi¥ek jawnosci i tatwego dost~pu ·dla mieszkancow 
wszelkiej dokumentacji projektowej zwi¥anej z prowadzonymi 
dzialaniami rewitalizacyjnymi, dost~pnej bezposrednio na stronie 
intemetowej 0 rewitalizacji Lodzi . 

Grupa III. Uwagi do listy przedsi~wzi~c podstawowych (3.2.2.). 

Uwagi zostanll czt:sciowo 
uwzglt:dnione. 

Programy Funkcjonalno UZytkowe 
dla budynkow remontowanych 
w ramach ROCL 1-8 nie maj,! 
zapisow dot. przewijakow. Na 
etapie projektowania moma 
rozwazyc umiejscowienie 
przewijakow w budynkach 
w ktorych zostan,! wprowadzone 
funkcje spoleczne - biblioteki, 
placowki MOPS, swietiice, 
Miejsca Aktywnosci Lokalnej itp . 
Urz'!d Miasta Lodzi w miesi,!cu 
czerwcu planuje uruchomienie 
Portalu Rewitalizacja na ktorym 
b~d,! dost~pne materialy 
i informacje dotycz,!ce 
prowadzonych i planowanych 
dzialan rewitalizacyjnych. 

5. Formularz konsultacyjny nr 2 Uwaga zostanie uwzglt:dniona. 
s. 256 
W opisie realizowanych zadan i lokalizacji przedsi~wzi~cia dotycz'!cego 
Przedsi~wzi~cia nr 57 (budynek przy Roosevelta 15) naleZy wyrainie 
zaznaczye koniecznose zachowania i zabezpieczenia instalacji centralnego 
odkurzacza (zarowno mechanizmu w piwnicy jak rowniez otworow 
wylotowych na pozostalych kondygnacjach). Dodatkowo wskazane jest 
zaznaczenie aby w ramach prac remontowych zachowano i zabezpieczono 
przynajrnniej cz~se ze znajduj,!cych si~ w budynku zabytkowych sejfow. 
Odnosnie instalacji centralnego odkurzacza - jest to prawdopodobnie 
jedyny zachowany mechanizm centralnego odkurzacza w Lodzi, st,!d 
niezwykle wazne jest jego zachowanie. 
Odnosnie zachowania sejfow - stanowi,! swiadectwo dawnej funkcj i tego 
budynku, powinny bye zachowane jako "swiadki". 

6. Formularz konsultacyjny nr 5 Uwaga zostanie uwzglt:dniona. 
s. l22 
Proponujemy dodanie w przedsi~wzi~ciu nr 2 ,,Miejski program 
wspolpracy z organizacjami pozarz,!dowymi - rewitalizacja": 
Celu operacyjnego 1.7 w brzmieniu: Budowae i rozwijae spoleczne 
zaangazowanie mieszkancow 
- projekty typu 27 Programy angaruj,!ce w wolontariat realizowane 
w formie konkursu ofert lub zadania zleconego na prowadzenie lodzkiego 
centrum wolontariatu. 

7. Formularz konsultacyjny nr 6 Uwaga zostanie uwzglt:dniona 
s. 122 czt:sciowo. 
Dotyczy przedsi~wzi~cia Nr 2 "Miejski program wspolpracy 
z organizacjami pozarz,!dowymi - rewitalizacja". 
Wnosimy 0 uporz,!dkowanie przedsi~wzi~c z udzialem organizacji 
pozarz,!dowych poprzez przeniesienie i uzupelnienie poszczegolnych 
typow projektow w ramach celow operacyjnych dla przedsi~wzi~cia nr 2. 
Przedstawiona propozycja porz,!dkuje w naszej ocenie rol~ i miejsce 
organizacji pozarz'!dowych w realizacji dzialan rewitalizacyjnych 
przewidzianych w ramach GPR. 

Przedsi~wzh;cie nr 2.: Miejski program wspolpracy 
z organizacjami pozarzlldowymi - zadania realizowane 
we wspolpracy z organizacjami Pozarzlldowymi w obszarach 
zwillzanych z rewitalizacjll. 

Ii! eel rewitalizacji realizowany przez to przedsi~wzi~cie 
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Program bydzie w szczeg6lnosci skoncentrowany 
na nastypuj,!cych celach rewitalizacji: 

eel operacyjny !.l . 
eel operacyjny 1.2. 

eel operacyjny 1.3. 

eel operacyjny 1.4. 

eel operacyjny 1.6. 
eel operacyjny 2.1. 

eel operacyjny 2.2. 

eel operacyjny 3.2. 
eel operacyjny 3.3. 

Tworzyc bodice dla lepszego zatrudnienia. 
Zmniejszyc skaly narazenia na ub6stwo, 
zahamowac proces dziedziczenia ub6stwa, 
w tym - poprzez animacjy spoleczn'!. 
Zwiykszyc szanse edukacyjne mlodych 
mieszkanc6w obszaru rewitalizacji. 
Budowac wsp6lnoty lodzian wok61 dobra 
wsp6lnego. 
Budowac pomostowy kapital spoleczny. 
Budowac wizerunek centrum Lodzi jako 
przestrzeni atrakcyjnej, Zywej , kreatywnej, 
ciekawej i przyjaznej. 
Tworzyc przeslanki do odczuwania dumy z 
centrum Lodzi przez wprowadzanie do 
centrum projekt6w buduj,!cych prestiz 
obszaru. 
Wspierac synergiy przedsiybiorczosci. 
Wspierac inicjatywy lokalnych 
przedsiybiorc6w, w tym przedsiybiorc6w 
z branZy kreatywnej oraz tradycyjnych 
rzemiosl. 

eel operacyjny 3.4. Rozwijac postawy przedsiybiorcz'!, 
szczeg6lnie wsr6d dzieci i mlodzieZy. 

eel operacyjny 4.2. Promo wac powstawanie przestrzeni 
publicznych i p6lpublicznych 
aranzowanych z udzialem mieszkanc6w. 

eel operacyjny 4.4. Tworzyc konsekwentn,! preferencjy dla 
ruchu pieszego z uwzglydnieniem 
dostosowania do zmian klimatycznych. 

Opis realizowanych zadaii i lokaJizacja przedsi~wzi,<cia 
W ramach corocznie uchwalanego Programu W sp6lpracy Miasta 
L6di z Organizacjami Pozarz'!dowymi oraz w ramach 
Wieloletniego Programu Wsp6lpracy . . . byd,! realizowane zadania 
odpowiadaj,!ce powyzszym celom. 

W ramach corocznego konkursu byd,! zlecane lub powierzane 
zadania skierowane na osi,!gniycie cel6w rewitalizacji, 
przewidziane do realizowania na obszarze rewitalizacji lub 
jednoznacznie adresowane do mieszkanc6w obszaru. W ramach 
wsp6lpracy mozliwe S,! tez projekty partnerskie realizowane 
z udzialem Miasta i organizacji pozarz,!dowych, a finansowane 
ze srodk6w zewnytrznych. Ponadto w kazdym rocznym 
konkursie b~dll w1llczane projekty regrantingowe, nastawione 
na wylonienie operatorow programu mikrograntow dla grup 
nieformalnych, oparte na doswiadczeniach programu 
animacyjnego Pilotazu Rewitalizacji w Lodzi . 

W ramach poszczeg61nych cel6w byd,! realizowane nastypuj,!ce 
przedsiywziycia: 

• eel operacyjny 1.1. Tworzyc bodice dla lepszego 
zatrudnienia: 
o projekty typu 1: programy wspieraj,!ce kompetencje 

poszukiwane przez galyzie przemyslu, uslugi kluczowe 
lub perspektywiczne dla rozwoju Lodzi, w tym 
w sektorze IT (w szczeg6lnosci programistyczne), 
z preferencj,! program6w skierowanych dla kobiet. 

o projekty typu 4 zlecanie podmiotom ekonomii 
spolecznej z obszaru rewitalizacji uslug utrzymania 
czystosci, konserwacji zieleni, prowadzenia jadlodajni 
itp 
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o projekty partnerskie obejmuj,!ce wl,!czenie spoleczne, 
poprawy sytuacji na rynku pracy osob zamieszkuj,!cych 
obszar rewitalizacji 

• Cel operacyjny 1.2. Zmniejszyc skaly narazenia na ubostwo, 
zahamowac proces dziedziczenia ub6stwa, w tym - poprzez 
animacj y spoleczn,!. 
o projekty typu 5 programy wspieraj,!ce, aktywizacyjne 

1 buduj,!ce kompetencje osob doswiadczaj,!cych 
ubostwa, szczegolnie programy oparte 0 model 
Labiryntu Problemow - realizacja w formie projektow 
partnerskich z udzialem Miasta, finansowane ze srodkow 
zewnytrznych i budZetu Miasta 

o projekty typu 6 mikro-inicjatywy samopomocowe, 
wspoldzialanie s,!siedzkie, projekty wymiany uslug 
i wspoluzytkowania dobr. Budowanie trwalej sieci 
wzajemnego wsparcia - zadanie realizowane w formie 
konkursu mikrograntow dedykowanego na obszar 
rewitalizowany, oraz w formie konkursu na lokale 
u:zytkowe dla NGO (polityka lokalowa) 

o projekty typu 7 formy pracy z mlodziez,! nakierowane na 
przerwanie cyklu dziedziczenia ubostwa. realizowane 
w formie konkursu ofert na prowadzenie swietiic 
w obszarze rewitalizacji oraz w formie streetworkingu 

o projekty typu 8 Formy animacji kultury, dzialania na 
rzecz i;ywego uczestnictwa w kulturze. Realizowane 
w formie konkursu ofert w obszarze upowszechniania 
kultury na obszarze rewitalizowanym oraz w formie 
swietlic artystycznych (m. in. crossfinansing 
w projektach 1-8) 

o projekty typu 9 Inicjatywy tworzenia i rozwijania 
podmiotow ekonomii spolecznej. Realizowane w formie 
konkursu ofert na prowadzenie 16dzkiego centrum 
obywatelskiego (wlqczenie zadania dot. ES w dzialania 
LCO) oraz we wsp6lpracy z Osrodkiem Wspierania 
Ekonomii Spolecznej w Lodzi 

o projekty typu 12 Programy na rzecz odpracowywania 
zadluzenia czynszowego. Realizowane poprzez 
prowadzenie dzialail edukacyjno informacyjnych 

o projekty typu 13 Calosciowe indywidualne programy 
naprawcze wychodzenia z zadluzen nawarstwionych, 
w tym - zadtuzen odziedziczonych, przewiduj,!ce 
czysciowe umarzanie zadluzen w zamian za realizacjy 
kontraktu naprawczego. Realizowane poprzez 
prowadzenie dzialan edukacyjno informacyjnych 

• Cel operacyjny 1.3. Zwiykszyc szanse edukacyjne mlodych 
mieszkancow obszaru rewitalizacji. 
o projekty typu 15 Inicjatywy edukacji pozaformalnej 

i nieformalnej. realizowane w ramach otwartego 
konkursu ofert 

o projekty typu 17 Przedsiywziycia edukacyjne na rzecz 
odbudowy poczucia tozsamosci lokalnej. realizowane 
w ramach otwartego konkursu ofert 

• Cel operacyjny 104. Budowac wspolnoty lodzian wokol 
dobra wspolnego. 
o typy projektow 18 - 21: Inicjatywy lokalne na rzecz 

bezposredniego otoczenia. Inicjatywy zwi'!Zane 
z projektami finansowanymi z budZetu obywatelskiego. 
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Inicjatywy grup realizuj,!cych projekty dla szerszej 
wsp6lnoty. Inicjatywy na rzecz szerszego wt,!czenia 
mieszkanc6w w lokalne decyzje. 

o projekty typu 18 - 21 realizowane w formie 
wydzielonego budzetu na inicjatywy lokaln,! wraz 
z dzialaniami informacyjnymi i wspieraj,!cymi realizacjy 
inicjatyw 

o preferencja w programach mikrograntow (typ 6) dla 
projektow zgodnych z typami 18 - 21 

o realizacja projekt6w 18 - 21 w ramach dedykowanego 
budzetu obywatelskiego na obszar rewitalizacji 

• cel operacyjny 1.5 Zapobiegac segregacji przestrzennej , 
tworzyc zroznicowan'! spotecznosc na obszarach 
rewitalizowanych 
o projekty typu 23 - Programy wl,!czaj,!ce osoby narazone 

na utrwalone wykluczenie spoleczne, w szczegolnosci 
programy resocjalizacyjne i terapeutyczno
resocjalizacyjne. Realizowane w formie otwartego 
konkursu ofert i/lub projektow partnerskich 

• eel operacyjny 1.6. Budowac pomostowy kapital 
spoleczny. 
o projekty typu 24 Inicjatywy budowania sieci relacji 

zaufania, lojalnosci i solidamosci ponad barierami 
srodowisk spotecznych, pokolen, klas I grup 
zawodowych, czy dzielnic zamieszkania. realizowane w 
formie konkursu ofert na zadania zlecone organizacjom 
pozarz'!dowym 

o projekty typu 25 Programy skierowane do mlodziei:y, 
ktorych celem jest budowanie wlasciwych relacji 
z rowiesnikami ponad barierami wlasnego srodowiska. 
realizowane w formie konkursu ofert na zadania zlecone 
organizacjom pozarz'!dowym 

o projekty typu 25a Programy antydyskryminacyjne 
i przeciwdzialaj,!ce przemocy w szkole realizowane 
w formie konkursu ofert na zadania zlecone 
organizacjom pozarz'!dowym 

o projekty typu 26 Mikrodzialania na obrzei:ach obszaru 
rewitalizacji "rozmywaj,!ce granicy" obszaru. 
Realizowane w formie otwartego konkursu ofert na 
program mikrodzialan jako preferencja w programach 
mikrograntow (typ 6) 

• eel operacyjny 2. I. Budowac wizerunek centrum Lodzi 
jako przestrzeni atrakcyjnej, Zywej, kreatywnej, ciekawej 
i przyjaznej . 
o projekty typu 28 Przedsiywziycia zlokalizowane 

w centrum Lodzi, tworz'!ce jego wizerunek jako 
przestrzeni atrakcyjnej, Zywej, kreatywnej, ciekawej 
i przyjaznej. Realizowane jako kryterium wyboru 
projektow w ramach Inicjatywy Lokalnej oraz w formie 
wspolpracy pozafinansowej (np. w ramach polityki 
lokalowej) 

• eel operacyjny 2.2. Tworzyc przeslanki do odczuwania 
dumy z centrum Lodzi przez wprowadzanie do centrum 
projektow buduj,!cych prestiz obszaru. 
o projekty typu 30 lokuj,!ce w centrum Lodzi coroczne 

wydarzenia prestizotworcze: kulturalne, naukowe, 
obywatelskie, biznesowe, polityczne. realizowane 
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w ramach otwartego konkursu ofert oraz wspolpracy 
pozafinansowej 

• eel operacyjny 3.2. Wspierac synergiy przedsiybiorczosci. 
o projekty typu 38 Projekty tematyzacji przestrzeni 

miejskiej. w formie wsp6lpracy pozafinansowej (np. 
w ramach polityki lokalowej) 

• eel operacyjny 3.3 . Wspierac inicjatywy lokalnych 
przedsiybiorc6w, w tym przedsiybiorc6w z branZy 
kreatywnej oraz tradycyjnych rzemiosl. 
o projekty typu 38 Projekty tematyzacji przestrzeni 

miejskiej . w formie wsp6lpracy pozafinansowej (np. 
w ramach polityki lokalowej) 

• eel operacyjny 3.4. Rozwijac postawy przedsiybiorczq, 
szczeg6lnie wsr6d dzieci i mlodzieZy. 
o projekty typu 45 ksztahujqce postawy przedsiybiorczq, 

innowacyjnq i kreatywnq wsr6d dzieci : programy 
aktywizacji i edukacji, nastawione na wzbudzanie 
i utrwalanie takiej postawy. realizowane w ramach 
otwartego konkursu ofert oraz wsp6lpracy 
pozafinansowej 

o projekty typu 46 ksztahujqce postawy przedsiybiorczq, 
innowacyjnq i kreatywnq wsr6d mlodzieZy: programy 
aktywizacji i edukacji, nastawione na wzbudzanie 
i utrwalanie takiej postawy, realizowane w ramach 
otwartego konkursu ofert oraz wsp6lpracy 
pozafinansowej 

• eel operacyjny 4.2. Promowac powstawanie przestrzeni 
publicznych i p6lpublicznych aranzowanych z udzialem 
mieszkanc6w. 
o projekty typu 53 - Ksztaltowanie z udzialem 

mieszkanc6w przestrzeni publicznych, takich jak: place, 
skwery, woonerfy, trakty piesze, parki, zielone enklawy, 
kameralne miejsca wypoczynku i spotkan. Realizowane 
jako kryterium wyboru projektow w ramach Inicjatywy 
Lokalnej oraz w formie wsp6lpracy pozafinansowej 

o projekty typu 54 Araniowanie przestrzeni publicznych 
wewnqtrz kwartalow, r6wniei przez wspolnoty 
i wlascicieli nieruchomosci. Realizowane jako kryterium 
wyboru projekt6w w ramach Inicjatywy Lokalnej oraz 
w formie wspolpracy pozajinansowej 

o projekty typu 55 Tworzenie przyjaznych przestrzeni 
pUblicznych wok6l instytucji publicznych i jednostek 
organizacyjnych swiadczqcych uslugi publiczne: 
przedszkoli, szk6l, bibliotek itd. Realizowane jako 
kryterium wyboru projektow w ramach Inicjatywy 
Lokalnej oraz w formie wsp6lpracy pozafmansowej 

• eel operacyjny 4.4. Tworzyc konsekwentnq preferencjy dla 
ruchu pieszego z uwzglydnieniem dostosowania do zmian 
klimatycznych. 

Podmiot realizujllcy przedsilrwzi'tcie 
Miasto L6di oraz wnioskodawcy w procedurze konkursowej. 

8. Formularz konsultacyjny nr 7 
s. 125-128 
W przedsiywziyciu nr 3 - Budowa lub przebudowa budynk6w sruzqcych 
rozwojowi spolecznego budownictwa czynszowego - istotne jest 
przeprowadzenie kompleksowej analizy kamienic wpisanych na listy 
obiekt6w do odzyskania pemej wlasnosci nieruchomosci oraz ich 

Uwaga zostanie uwzgl"dniona. 
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przebudowy. Nale±y opracowac klucz wedlug kt6rego nieruchomosci Sq 
wpisywane na ty listy. 
Nale±y wziqc pod uwagy stan nieruchomosci, poziom zasiedlenia 
nieruchomosci, sp6jnosc z innymi dzialaniami remontowymi oraz 
spolecznymi prowadzonymi na danym obszarze. Kluczowe jest 
zastanowienie siy nad sensem utrwalania funkcji mieszkaniowej 
w obiektach, kt6re nie Sq polo zone w rniejscach 0 nieatrakcyjnym do 
mieszkania otoczeniu (np. pI. KaczyTIskiego). Do rozwazenia jest r6wniez 
ustalenie priorytetu wedlug kt6rego bydq odzyskiwane nieruchomosci 
oraz wskazanie planowanych terrnin6w odzyskania. 
Obecne zestawienie wydaje siy byc przypadkowq listq obiekt6w sposr6d 
kt6rych Sq obiekty w rewitalizowanym sr6dmiesciu, jak r6wniez takie, do 
kt6rych zintensyfikowane dzialania rewitalizacyjnie nie dotrq w ciqgu 
najblizszych 10-15 lat. 

Grupa IV. Uwagi do pozostalych dopuszczalnych przedsifrwzil(c rewitalizacyjnych (3.2.4.). 
9. Formularz konsultacyjny nr 3 Uwaga zostanie uwzgl-rdniona 

10. 

s. 4 
Cel operacyjny 1.5 Zapobiegac segregacji przestrzennej, tworzyc 
zr6i:nicowanq spolecznosc na obszarach rewitalizowanych 
Projekty typu 23 Programy wlqczajqce osoby narazone na utrwalone 
wykluczenie spoleczne, w szczeg61nosci programy resocjalizacyjne 
i terapeutyczno-resocjalizacyjne. Realizowane w formie otwartego 
konkursu ofertl lub projekt6w partnerskich 
Propozycja brzmienia projektu typu 23: 
Programy wlqczajqce osoby narazone na utrwalone wykluczenie 
spoleczne, w szczeg61nosci programy resocjalizacyjne, 
socjoterapeutyczne i srodowiskowe. Realizowane w formie otwartego 
konkursu ofertl lub projekt6w partnerskich 
Formularz konsultacyjny nr 6 
Dodatkowo wnosimy 0 wskazanie ir6del finansowania typ6w projekt6w 
wskazanych we wszystkich przedsiywziyciach w ramach GPR. 
Dodatkowo wskazanie ir6del finansowania dla poszczeg61nych typ6w 
projekt6w w ramach przedsiywziyc zawartych w GPR umozliwi oceny 
mozliwosci realizacji w/w programu przez potencjalnych partner6w 
zewnytrznych. 

Uwaga nie zostanie 
uwzgl-rdniona. 

Na obecnym etapie dzialaii 
rewitalizacyjnych nie jest mozliwe 
wskazanie ir6del finansowania 
typ6w projekt6w okreSlonych 
w Rozdziale 3.2.4. 
Charakterystyka pozostalych 
dopuszczalnych przedsiywziyc 
rewitalizacyjIlYch. 

Grupa V. Zgloszenie dodatkowych 
podstawowych. 

przedsil(wzil(C rewitalizacyjnych na listl( przedsil(wzil(C 

11 . Formularz konsultacyjny nr 4 wraz z Formularzem przedsi-rwzi-rcia 
nr 1118 
Projekt Akademii Muzycznej w Lodzi "Prace konserwatorskie 
i restauratorskie w dawnym zespole palacowo-parkowym Karola 
Poznaiiskiego w Lodzi" jest zlokalizowany w wojew6dztwie 16dzkim, 
w Lodzi w historycznym sr6dmiesciu, dzielnicy Polesie na ul. Gdanskiej 
32. 
Celem gl6wnym projektu jest "Zachowanie dziedzictwa kulturowego, 
jakim jest Palac Karola Poznaiiskiego w Lodzi jak r6wniez stworzenie 
i poprawa warunk6w dla prowadzenia dzialalnosci kulturalnej 
i edukacyjnej w obszarze kultury". 
W ramach projektu zostanie odrestaurowany monumentalny salon muzyki 
wraz z antichambre, gdzie bydq odbywaly siy cykliczne koncerty 
fortepianowe oraz koncerty muzyki dawnej, kt6ra cieszy siy nieustajqcq 
populamosciq w murach Palacu. Dodatkowo zagosci tam nowy cykl 
spotkan muzyczno-edukacyjnych przeznaczony dla r6i:nych grup 
wiekowych od przedszkolak6w do senior6w. Cykl tych spotkan bydzie 
poswiycony zar6wno muzyce, jak i historii Palacu i Lodzi. 
Zupelnie nowy repertuar zostanie zaoferowany w Kawiami Muzyki . 
Mozliwosc ty stworzy kompleksowy remont przyziemia skrzydla 
poludniowego Palacu, gdzie bydzie urniejscowiona kawiarnia. Miejsce to 

Uwaga zostanie uwzgl-rdniona. 

Przedsiywziycie zostanie dopisane 
do listy Planowanych 
podstawowych przedsiywziyc 
rewitalizacyjnych (Rozdzial 
3.2.2.). 
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12. 

13. 

stanie si(( dodatkow,!, mal,! scen,! Palacu. Kawiamia Muzyki b((dzie 
wprowadzeniem nowoczesnych form scenicznych do historii wn((trz. 
Odrestaurowana kordegarda, tak jak historycznie zostalo to zaplanowane, 
b((dzie budynkiem pomocniczym, gdzie b((d,! umiejscowione sale cwiczen 
oraz biuro wydarzen artystycznych i biuro promocji. 

Posrednie efekty spoleczno-ekonomiczne: 
• poprawa jakosci Zycia mieszkanc6w Lodzi i regionu, 
• wzrost atrakcyjnosci turystycznej Lodzi i regionu, 
• poprawa jakosci kapitaru ludzkiego regionu, 
• wzrost atrakcyjnosci inwestycji miasta, 
• budowa zr6wnowazonego rozwoju regionu i kraju. 

Rezultaty projektu: 
• wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w obj((tych wsparciem 

miejscach nale4cych do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
oraz stanowi,!cych atrakcje turystyczne - 2000 odwiedzinlrok; 

• liczba os6b korzystaj,!cych z obiekt6w obj((tych wsparciem -
7000 os6b/rok; 

• udzial projektu w odniesieniu do obszaru obj((tego programem 
rewitalizacji - 100%. 

Formularz przedsi~wzi~cia nr 2/18 
"Regionalne Centrum Wolontariatu" 
Celem przedsi((wzi((cia jest budowanie i rozwijanie spolecznego 
zaangazowania poprzez wl,!czanie mieszkanc6w w swiadczenie prac 
woluntarystycznych na terenie rewitalizacji. 
Wolontariat nie tylko przyczynia si(( do rozwi'!Zywania kluczowych 
problem6w w obszarach rewitalizowanych (bezrobocie, ub6stwo, 
problemy spoleczne i innych), ale takZe daje szans(( na rozw6j osobisty, 
a ponadto sprzyja komunikacji mi((dzy mieszkancami, buduj,!c wsp6Inot((. 
Proponujemy intensywn,! animacj(( dzialan woluntarystycznych 
realizowan,! r6wnolegle ze szkoleniami dot. aspekt6w organizacyjno
prawnych wolontariatu, aby zapewnic wysok,! efektywnosc dziaJan 
realizowanych w warunkach zgodnych z ust. 0 poZytku publicznym 
i wolontariacie. 
Formularz przedsi~wzi~cia nr 3/18 
"Remont budynk6w zabytkowych ul. Tymienieckiego 19, 19 A - pokrycie 
dachu blach,! tasmow'! oraz impregnacja zabytkowej cegly scian 
zewn((trznych. Wpis obszarowy A44." 
Usuni((cie starego, uszkodzonego pokrycia paP'! i pokrycie dach6w 
budynk6w blach,! tasmow'! ocynkowana grafitow,! wg zalecen planu 
miejscowego i konserwatora zabytk6w. 
Wzmocnienie struktury starej cegly scian zewn((trznych poprzez 
zaimpregnowanie powierzchni srodkami specjalistycznymi. Uzupelnienie 
ubytk6w w oryginalnych fugach. 

Uwaga nie zostanie 
uwzgl~dniona. 

Zakres zawiera 
Przedsi((wzi((cia 
przedsi((wzi((c 
(Rozdzia13.2.2.). 

si(( w ramach 
nr 2 na Liscie 

podstawowych 

Uwaga nie zostanie 
uwzgl~dniona. 

Zakres zawiera 
Przedsi((wzi((cia 
przedsi((wzi((c 
(Rozdzia13.2.2.). 

si(( w ramach 
nr 1 na Liscie 

podstawowych 
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3. Protok61 ze spotkan z interesariuszami rewitalizacji. 

W spotkaniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. uczestniczylo 27 osob, w tym 15 mieszkancow 

oraz pracownicy Urzydu Miasta Lodzi i miejskich jednostek organizacyjnych (Biuro ds. 

Rewitalizacji, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Miejski Konserwator Zabytkow, Biuro 

Architekta Miasta, Zarzlfd Lokali Miejskich, Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci, 

Wydzial Zarzlfdzania Projektami, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, Miejski Osrodek 

Pomocy Spolecznej). 

Pani Ewa Orabarczyk, kierownik Oddzialu ds. Dzialan Spoleczno-Oospodarczych w Biurze 

ds. Rewitalizacji UML, po powitaniu gosci i prezentacji scenariusza spotkania, oddala glos 

Panu Wojciechowi Klosowskiemu - wspolautorowi procedowanego dokumentu, ktory 

omowil - z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - aktualizacjy Ominnego Programu 

Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Ekspert przedstawil przeslanki przeprowadzenia tej zmiany. Zaznaczyl, ze rdzen programu, 

cele, koncepcja nie zmieniajlf siy. Utrzymana jest takZe koncentracja dzialan. 

Szczegolowo omowil jakich zmian dokonano w OPR. Zaliczyl do nich: oczywistlf potrzeby 

usuniycia fragmentow zwilfzanych z wystawlf EXPO 2022, zaktualizowanlf diagnozy, dodany 

ustawowy wymog monitoringu, tworzenie oceny i opracowania metodologii, macierze 

powilfzan przedsiywziyc podstawowych z celami operacyjnymi OPR, dodanych zostalo kilka 

przedsiywziyc, m.in. Przedsiywziycie 102 uwzglydniajlfce tworzenie przestrzennej mapy 

walorow kulturowych. 

Na koniec prezentacji Wojciech Klosowski zachycil wszystkich zainteresowanych do 

aktywnego udzialu w pracach nad aktualizacjlf OPR, do skladania propozycji przedsiywziyc 

oraz zaprosil zgromadzonych do zadawania pytan i dyskusji. 

Po czysci informacyjnej padaly pytania, ktore dotyczyly m.in.: 

a) Systemu monitorowania. W jaki sposob opracowano metodologiy monitoringu 

i wskainiki, aby nie mozna bylo ich wykorzystywac do danej tezy, lecz zeby 

obiektywnie prezentowaly sytuacjy. Kolejny uczestnik wskazywal np. na problem 

bezrobocia, ktorego wskainik i tak siy bydzie zmienial bez wzglydu na fakt, czy 

rewitalizacja na danym obszarze jest aktywnie prowadzona. Dyskutowano jak 

obliczyc, czy np. zjawisko bezrobocia fluktuuje z przeslanek makroekonomicznych, 

ana ile jest podyktowane ozywieniem w obszarze zdegradowanym. 

b) Poruszono problem mozliwosci monitorowania uczestnictwa w kulturze - innego niz 

dotychczas - opieraj,!c siy na pomiarze czytelnictwa. Poddano sugestiy, aby 

opracowac inny wskainik potencjalu aktywnosci w danym obszarze. 
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c) Ekspert odpowiedzial napytanie dotycz'!ce mozliwosci zlozenia propOZYCJl 

przedsiywziycia bez kwoty. 

d) Podniesiono w dyskusji zagadnienie ochrony wlasnosci intelektualnej. Chodzi 

o wyeliminowanie sytuacji, gdy z prywatnej inicjatywy zostaje opracowane 

i zgloszone przedsiywziycie, a miasto Lodi w drodze zamowien publicznych wylania 

(innego niz pomyslodawca) wykonawcy. 

e) Uczestnicy badali kwestiy poniesionych przez Biuro ds. Rewitalizacji kosztow 

opracowania aktualizacj i GPR. Poruszony zostal temat wiykszego wykorzystania 

potencjaru Lodzi akademickiej, lokalnych ekspertow i uwzglydniania ich uwag 

i postulat6w. 

f) Zwrocono uwagy na dbalose 0 to, by zapisy GPR nie odpowiadaly wyl,!cznie 

aktualnym unijnym programom finansowania, ale, aby wynikaly z endogennych 

i zbadanych potrzeb. Podkreslono, ze punktem ciyzkosci w GPR powinien bye rozw6j 

spoleczno - gospodarczy, a nie aspekt infrastrukturalno - remontowy. 

g) Kolejny uczestnik wskazywal na fakt, iz w jego opinii - jest brak sp6jnosci strategii 

miasta z GPR, ze dokument nie koresponduje wprost z polityk,! miasta, od ktorej 

powinno siy zacz'!e procedowanie nastypnych dokument6w. Podal przyklad 

nierozwi,!zanej kwestii braku podziernnej infrastruktury, kanalizacji rozdzielczej, 

doprowadzenia wody, nieoptymalnego systemu gospodarowania odpadami, kt6re 

powinny bye priorytetowe. 

h) Uczestnicy pytali, czy fakt odebrania czysci kompetencji Miejskiemu Konserwatorowi 

Zabytk6w nie wplynie negatywnie na realizacjy GPR. 

Podczas spotkania nie wplynyla zadna uwaga w postaci papierowej lub elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgloszenia przedsiywziycia 

rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

W spotkaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. uczestniczylo 15 osob, w tym pracownicy Urzydu 

Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (Biuro ds. Rewitalizacji, Miejska 

Pracownia Urbanistyczna, Wydzial Edukacji, Zarz'!d Lokali Miejskich, Biuro Architekta 

Miasta, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej). 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik Oddziaru ds. Dzialan Spoleczno-Gospodarczych w Biurze 

ds. Rewitalizacji, po krotkim powitaniu gosci, om6wila - z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej - aktualizacjy Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. Przedstawila 

przeslanki dla przeprowadzenia tej zmiany. Szczeg610wo om6wila, jakich zmian dokonano 

w GPR, a jakie kwestie pozostan,! niezmienne. 
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Jeden z uczestnik6w spotkania reprezentuj1lcy Centrum Ksztalcenia Zawodowego 

i Ustawicznego przy ul. Zeromskiego 115 w Lodzi prosil 0 informacje, czy Miasto planuje 

dzialania remontowo - modemizacyjne oraz w jakim planowanym terminie reprezentowana 

przez niego plac6wka oswiatowa bydzie poddana remontowi w ramach dzialan 

rewitalizacyjnych. Dodatkowo podniesiono problem spadaj1lcej liczby dzieci w wieku 

szkolnym i pojawiaj,!cym siy obawom zwi,!zanym z rekrutacj,! do szk6l srodmiejskich. 

Zdaniem wnioskodawcy jedn,! z przyczyn takiego stanu rzeczy s1l wyprowadzki mieszkancow 

z remontowanych nieruchomosci poza scisle centrum miasta. 

Podczas spotkania nie wplynyla zadna uwaga w postaci papierowej lub elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgloszenia przedsiywziycia 

rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

W spotkaniu w dniu 24 kwietnia 2018 r. uczestniczylo 12 osob, w tym pracownicy Urzydu 

Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (Biuro ds. Rewitalizacji, Miejska 

Pracownia Urbanistyczna, Zarz1ld Lokali Miejskich, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, 

Wydzial Kultury). 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik Oddziaru ds. Dzialan Spoleczno-Gospodarczych w Biurze 

ds. Rewitalizacji, po krotkim powitaniu gosci, omowila - przy uzyciu prezentacji 

multimedialnej - aktualizacjy Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. Przedstawila 

przeslanki dla przeprowadzenia tej zmiany. Szczegolowo omowila jakich zmian dokonano 

w GPR, a jakie kwestie pozostan1l niezmienne. 

przedstawicielka Muzeum Sztuki w Lodzi zaprezentowala swoj,! instytucjy, ktora 

egzemplifikuje tworczose nowoczesn'! i jest drugim na swiecie po Museum of Modern Art., 

muzeum z bezcennym dziedzictwem i zbiorami. Zwrocila uwagy na brak mechanizmow, 

narzydzi wsp6lpracy miejskich instytucji kultury z Muzeum Sztuki w Lodzi. W opinii 

Muzeum, Miasto nie wykorzystuje potencjaru tej instytucji. Reprezentantka wyjasnila, ze 

wynika to bye moze z faktu, ze Muzeum jest WSp6ln1l instytucj,! kultury ministra oraz 

wojewody, a nie jednostk1l miejsk1l. Muzeum deklaruje chye wspolpracy w elementach 

programu publicznego oraz edukacji i promocji miasta Lodzi i chce bye wl1lczane w r6znych 

planach, dokumentach i strategiach miejskich. Podano fakt, iz Muzeum Sztuki w Lodzi 

generuje wok6l siebie niemaly ruch turystyczny. 

Dodatkowo wywi,!zala siy dyskusja czy miasto L6di stawia jako priorytet utrzymanie starych, 

zdrowych drzewostan6w, skoro umiescilo w GPR kwestiy zieleni miejskiej, park6w, miejsc 

inkluzywnych, biologicznie czynnych. Rozmowa zakonczona zostala prosb1l 0 szczeg6ln1l 

atencjy w tym zakresie. 
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Poruszono w~tek wprowadzenia dodatkowego wskainika badaj~cego uczestnictwo 

w kulturze, czyli wykorzystanie narzydzia audience development (rozwoj widowni), ktora jest 

metod~ powszechnie stosowan~ w badaniach sposobu pracy organizacji, firm i instytucji 

sektora kultury, ktora jest skoncentrowana na rozwoju ilosciowych i jakosciowym 

publicznych wydarzen kulturalnych. 

Jeden z uczestnikow zwrocil uwagy na uwzglydnianie w programach miejskich zwiykszenia 

liczby publicznych toalet lub zorganizowanie ich w ramach budynkow uZytkowo 

handlowych, gdyZ w ramach aktywnej polityki senioralnej winien bye to wai:ny element. 

Podczas spotkania nie wplynyla zadna uwaga w postaci papierowej lub elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgloszenia przedsiywziycia 

rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

W spotkaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. uczestniczylo 26 osob, w tym pracownicy Urzydu 

Miasta Lodzi oraz miejskich jednostek organizacyjnych (Biuro ds. Rewitalizacji, Miejska 

Pracownia Urbanistyczna, Wydzial Zbywania i Nabywania Nieruchomosci, Miejski 

Konserwator Zabytkow, Biuro ds. Partycypacji Spolecznej, Zarz~d Zieleni Miejskiej, Wydzial 

Zarz~dzania Projektami, Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej). 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik Oddziaru ds. Dzialan Spoleczno-Gospodarczych w Biurze 

ds. Rewitalizacji, po krotkim powitaniu gosci, omowila - z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej - aktualizacjy Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. Przedstawila 

przeslanki dla przeprowadzenia tej zmiany. Szczegolowo omowila, jakich zmian dokonano 

w GPR, a jakie kwestie pozostan~ niezmienne. 

Po cZysci informacyjnej mieszkancy zadali kilka pytan zwi~zanych z nieruchomosciami, ktore 

reprezentuj~. Pracownicy z Wydziaru Zbywania i Nabywania Nieruchomosci wyjasniali, jakie 

s~ zasady zbywania przez Miasto lokali i konsekwencje z tym zwi~zane. Jedna z uczestniczek 

zglosila, ze aktualizowany dokument jest dla niej trudny i niezrozumialy. Wyrazila potrzeby 

spotkan z mieszkancami w zakresie dzialan zwi~zanych z rewitalizacj~, ktore odnosz~ siy 

wprost do dane go osiedla, jego uwarunkowan i problemow. Uczestnicy poprosili 

o wyjasnienie, jak Miasto zamierza waloryzowae zabytki. 

Podczas spotkania nie wplynyla zadna uwaga w postaci papierowej lub elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgloszenia przedsiywziycia 

rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 
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W warsztatach w dniu 20 kwietnia 2018 r. uczestniczylo 18 os6b, w tym urzydnicy Urzydu 

Miasta Lodzi (Biuro ds. Rewitalizacji UML, Wydzial Edukacji, Miejska Pracownia 

Urbanistyczna, Zarz'!d Zieleni Miejskiej, Wydzial Kultury, Zarz'!d Lokali Miejskich, Wydzial 

Sportu, Biuro Strategii Miasta). 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik Oddziaru ds. Dzialan Spoleczno - Gospodarczych w Biurze 

ds. Rewitalizacji UML, po kr6tkim powitaniu gosci i prezentacji scenariusza warsztat6w, 

om6wila - przy uzyciu prezentacji multimedialnej - aktualizacjy Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Lodzi. Przedstawila przeslanki dla przeprowadzenia tej zmiany. 

Szczeg61owo om6wila jakich zmian dokonano w GPR. 

Warsztaty moderowane byly przez pana Lukasza Waszaka z Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS. 

W trakcie warsztat6w poruszano wiele kwestii, m.in. poproszono 0 interpretacjy zapis6w 

Przedsiywziycia 102. Gl6wne prace warsztatowe koncentrowaly siy wok6l Przedsiywziycia 2, 

kt6re dotyczy zasad wsp6lpracy z organizacjami pozarz,!dowymi w aspekcie rewitalizacji. 

Przedstawicielka jednej z organizacji pozarz'!dowych zwr6cila uwagy, ze zbyt niskie dotacje 

nie odpowiadaj,! na znacznie wiyksze potrzeby mieszkanc6w, sugerowala aby uwzglydnie 

kwestiy senioraln,! w budowie kapitaru spolecznego. 

W toku prac warsztatowychjednoglosnie ustalono, ze: 

./ zapis Typu 23 powinien zostae uzupelniony 0 okreSlenie "srodowiskowe", tak aby 

uzyskal brzmienie: "Programy wl,!czaj,!ce osoby naraZone na utrwalone wykluczenie 

spoleczne, w szczeg6lnosci programy resocjalizacyjne terapeutyczno

resocjalizacyjne oraz srodowiskowe" 

./ zapis Typu 25 winien bye uzupelniony 0 okreSlenie "w tym poprzez sport", tak aby 

uzyskal brzmienie: "Programy skierowane do mlodziezy, kt6rych celem jest 

budowanie wlasciwych relacji z r6wiesnikami ponad barierami wlasnego srodowiska, 

w tym poprzez sport" . 

./ dopisae Typ 24.1. "Rozwijanie wolontariatujako narzydzia aktywizacji spolecznej" 

Moderator podnosil pewne zagadnienia, a nastypnie je podsumowywal. W trakcie warsztat6w 

padla propozycja okreslenia gospodarza kaZdego z typ6w w GPR, okreslenia kt6ra kom6rka 

w Urzydzie Miasta Lodzi bylaby odpowiedzialna za dany typ, aby go zoperacjonalizowae. 

lednoznacznie jednak ustalono, ze takie zapisy wi,!z,!ce konkursy miasta Lodzi z typami byd,! 

zapisane w Wieloletnim programie wsp61pracy z organizacjami pozarz,!dowymi. Warsztaty 

zakonczono kr6tkim podsumowaniem wniesionych uwag. 

W warsztatach w dniu 26 kwietnia 2018 r. uczestniczyly 32 osoby, w tym urzydnicy 

Urzydu Miasta Lodzi (Biuro ds. Rewitalizacji, Biuro Partycypacji Spolecznej, Miejska 
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Pracownia Urbanistyczna, Wydzial Zdrowia, Wydzial ds. Zarz~dzania Projektami, Zarz~d 

Lokali Miejskich, Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej, Biuro 

Miejskiego Konserwatora Zabytkow, Biuro Architekta Miasta). 

Pani Ewa Grabarczyk, kierownik w Biurze ds. Rewitalizacji UML, po krotkim powitaniu 

gosci i prezentacji scenariusza warsztatow, omowila - przy uzyciu prezentacji multimedialnej 

- aktualizacjy Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. przedstawila przeslanki dla 

przeprowadzenia tej zmiany. Szczegolowo omowilajakich zmian dokonano w GPR. 

Warsztaty moderowane byly przez pani~ prezes ladwigy Kaczorowsk~ z Regionalnej Izby 

Budownictwa w Lodzi. 

W trakcie warsztatow poruszono nastypuj~ce w~tki: 

v' dokument jest zbyt obszemy; 

v' Gminny Program Rewitalizacji nie moze bye procedowany jako wypadkowa ustalonej 

daty (term in skladania wnioskow dotacyjnych); 

v' Lodzka rewitalizacja nie jest przemyslana i spojna; 

v' GPR powinien bye spojny ze Strategi~ Miasta, ktorej - wedlug rozmowcow nie rna -

i winien bye jej konsekwencj~; 

v' Zgloszono potrzeby dyskusji z lodzkimi ekspertami dzialaj~cymi dotychczas 

spolecznie i wykorzystanie ich potencjalu, nie moze bye takiej sytuacji, ze np. Biuro 

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

dzialania. Analogicznie, w strategiach miejskich (politykach sektorowych) brak jest 

silnego wzmocnienia wspolnych dzialail ze srodowiskiem przedsiybiorcow; 

v' Zapisy GPR to przeksztalcanie srodmiescia Lodzi w "osiedle mieszkaniowe", 

przyjazny obszar zamieszkania, tymczasem srodmiescie nie powinno bye drug~ Now~ 

Hut~ lecz przemyslowym (w rozumieniu przemyslow innowacyjnych, nowoczesnych, 

kreatywnych), obszarem potencjalu gospodarczego wypelnionym zabudow~ 

przemyslow~ i uslugow~. Sformulowano zarzut, ze aktualnie srodmiescie Lodzi jest 

monokultur~ osiedla mieszkaniowego; 

v' Nie nalezy fetyszyzowae zieleni. Od zieleni s~ parki; 

v' Zgromadzeni zwracali uwagy na nieosi~ganie spojnosci spolecznej deklarowanej 

w zapisach GPR. Nie zgadzaj~ siy, ze ta spojnose jest osi~gana, przyklad: coraz 

liczniej grodz~ce siy osiedla; 

v' Omawiano postulat, aby stworzye altematywy dla ruchu samochodowego w miescie, 

po pierwsze lepszy transport publiczny, wiyksz~ siec roweru publicznego, wynajem 

elektrycznych samochodow; 
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./ Wniesiono pod rozwagy, aby w ramach wzmacmama partycypacji spolecznej 

prowadzie transmisjy audiowizualn'l online ze wszystkich konsultacji spolecznych. 

Mieszkancy nie chodz'l na konsultacje bo nie wierz'l w ich sens, nie maj'l wiary, ze ich 

glos bydzie brany pod uwagy; 

./ Interesariusze powinni bye wl'lczani na etapie projektowania, a nie juZ w ostatnim 

etapie, kiedy dany np. dokument juZ istnieje. 

Uczestnicy warsztatow odpowiadali w toku dyskusji na nastypuj'lce pytania: 

./ W jaki sposob Miasto, Biuro ds. Rewitalizacji zamierza przeciwdzialac marazmowi 

spoleczno - gospodarczemu ulic, wywolanemu przez przedluzaj'lce siy remonty 

(via ulica Kilinskiego). Jak Miasto zamierza unikn'lC powtorzenia siy sytuacji? 

./ Czy jest prowadzony monitoring procesow decyzyjnych w Miescie? Czy mozna 

ustalic kto ponosi odpowiedzialnosc za kolejne zle decyzje? 

./ Dlaczego Urz'ld Miasta Lodzi dubluje stanowiska, np. stanowisko ds. wspolpracy 

z przedsiybiorcami w Biurze ds. Rewitalizacji skoro s'l powolane do tego jednostki, 

czyli Biuro Obslugi Inwestora i Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci 

Gospodarczej 

./ Jak Miasto zamierza zachycic mlodych ludzi, w wieku prokreacyjnym, produkcyjnym 

do zamieszkania z powrotem w centrum? 

Postulatem podsumowuj'lcym dyskusjy bylo stanowisko kilku zgromadzonych, w ktorym 

domagaj'l siy zaprzestania stosowania uchwalonego Gminnego Programu Rewitalizacji 

i stworzenie nowego dokumentu, ktory bydzie zbudowany na matrycy Dekalogu 

opracowanego przez L6dzk'l Szkoly Rewitalizacji. 

Warsztaty zakonczono kr6tkim podsumowaniem wniesionych uwag. 

Nr Uwagi, propozycje i opinie zawarte w zlozonych forrnularzach Stanowisko Prezydenta Miasta 
Lodzi 

Grupa VI. Uwagi i wnioski zgloszone podczas spotkan konsultacyjnycb i warsztat6w 
14. Zalozenia do obywate1skiego Gminnego Programu Rewitalizacji Przedstawiony katalog ogolnych 

Dekalog Lodzkiej Szkoly Rewitalizacji zasad, jakimi powinna kierowae 
Program rewitalizacji, to swego rodzaju master plan dla rozwoju miasta, siy rewitalizacja jest trafny. Jednak 
byd11cy szans11 na skuteczne zbudowania przewagi konkurencyjnej Lodzi jego Autorzy nie zaproponowali 
w krajowej i miydzynarodowej rywalizacji 0 rzadkie zasoby, tj .: ludzi, konkretnych propozycji zmian 
kapitaly, instytucje. zapisow w aktualizowanym GPR 
Program rewitalizacji powinna bye realizowany w sposob ci11gly i spojny, totez poprzestajemy na 
uwzglydniaj11cy trzy podstawowe komponenty: stwierdzeniu, ze na poziomie 

• strategiczny - planowanie, ogolnych zasad przedstawiony 

• operacyjny - wykonanie, dekalog rewitalizacj i 

• oceniaj11cy efekty - staly monitoring. i aktualizowany GPR sl1 zgodne. 
Zrewitalizowane obszary powinny bye zarz11dzane w spos6b efektywny 
ekonomicznie, jednoczesnie zapewniaj11c wysoki komfort Zycia 
mieszkancow. 
Program rewitalizacji powinien stworzye wysokiej jakosci srodowisko 
miejskie, przyjazne dla mieszkancow i gospodarki, generuj11ce efekty 
synergii w swoim otoczeniu. 
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Program rewitalizacji powmlen zapewniae harmonijny i trwaly rozwoj 
spoleczeiIstwa obywatelskiego oraz kapitalu spolecznego. 
Zatem naleZy: 
1. Przywrocie centro-tworcze funkcje srodmiescia na miarl( XXI wieku. 
2. Odbudowae lad przestrzenny i architektoniczny, z dbalosciq 

o estetykl( miejsca i poszanowaniem tradycji. 
3. Stworzye nowy model wspolnoty mieszkaiIcow, zdolnej do 

samodzielnego utrzymania zrewitalizowanej przestrzeni. 
4. Zaplanowae i wykonae infrastrukturl( sieciowq Miasta na miarl( 

XXI wieku. 
5. Uczynie z obszaru srodmiescia strefl( przyjaznq dla pieszego, poprzez 

wlasciwq organizacjl( systemu transportu kolowego 
i publicznego. 

6. Stworzye przyjazne warunki dla rozwoju lokalnej przedsil(biorczosci 
oraz budowy zamoznosci spoleczeiIstwa obywatelskiego. 

7. Dokonae podzialu zadari. inwestycyjnych Programu rewitalizacji 
wedlug skali wlasciwej dla potencjalu ekonomicznego lokalnych 
Malych i Srednich Przedsil(biorstw. 

8. Uplasowae, w zrewitalizowanym obszarze, uslugi publiczne 
adekwatne do potrzeb nowej - odbudowanej wspolnoty srodmiescia. 

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

10. Na bazie doswiadczen z realizacji Programu rewitalizacji, zbudowae 
wysokie kompetencje zebrane w Lodzkiej Szkoly Rewitalizacji jako 
unikalnq specjalnose, wyrozniajqcq Lodi w Polsce i Europie. 

lednoczesnie wyrazamy gll(bokie przekonanie, ze Program rewitalizacji 
powinien bye cZl(sciq starannie przemyslanej, odwolujqcej silt do tradycji, 
na ktorej zbudowana jest tozsamose miasta i mieszkancow, strategii 
rozwoju Lodzi fabrykanckiej - przemyslowej, aspirujqcej do miana stolicy 
kultury technicznej kraju. 

Sygnatariusze porozumienia L6dzkiej Szkoly R~italizacji 
15. Poruszono problem mozliwosci monitorowania uczestnictwa w kulturze -

innego niz dotychczas - opierajqc silt na pomiarze czytelnictwa. Poddano 
sugestil(, aby opracowae inny wskainik potencjalu aktywnosci w danym 
obszarze. 

16. Zwrocono uwagl( na dbalose 0 to, by zapisy GPR nie odpowiadaly 
wylqcznie aktualnym unijnym programom finansowania, ale aby wynikaly 
z endogennych i zbadanych potrzeb. Podkreslono, ze punktem cil(zkosci 
w GPR powinien bye rozwoj spoleczno - gospodarczy, a nie aspekt 
infrastrukturalno - remontowy. 

17. Wskazywano na fakt, iz brak jest spojnosci strategii miasta z GPR, ze 
dokument nie koresponduje wprost z politykq miasta, od ktorej powinno 
silt zaczqe procedowanie nastl(pnych dokumentow. Podano przyklad 
nierozwiqzanej kwestii braku podziemnej infrastruktury, kanalizacji 
rozdzie1czej , doprowadzenia wody, nieoptymalnego systemu 
gospodarowania odpadami, ktore powinny bye priorytetowe. 

18. Przedstawicielka jednej z organizacji pozarzqdowych zwrocila uwagl(, ze 
zbyt niskie dotacje me odpowiadajq na znacznie wil(ksze potrzeby 
mieszkancow, sugerowala aby uwzgll(dnie kwestil( senioralnq w budowie 
kapitalu spolecznego. 

Rozwazana jest koncepcja 
wprowadzenia elektronicznego 
"paszportu do kultury" - karty 
elektronicznej bl(dqcej 
indywidualnq wejsciowkq na 
romorodne wydarzenia kulturalne, 
co umozliwiloby pelniejsze 
monitorowanie uczestnictwa 
w kulturze. Do czasu 
wprowadzenia takiej karty - brak 
jest danych. 
Uwaga jest uwzgl"dniona 
w obecnej aktualizacji GPR. 

Kwestie infrastruktury podziemnej 
i systemu gospodarowania 
odpadami nie Sq w ogole 
przedmiotem GPR, wil(c nie moze 
bye mowy 0 braku spojnosci 
mil(dzy dwoma dokumentami, 
z ktorych danq tematykq zajmuje 
silt tylko jeden. 
Kwota przeznaczona na dotacje dla 
NGO jest corocznie okreslana 
w budzecie Miasta zas formy 
wspolpracy w "Programie 
Wspolpracy Miasta Lodzi 
z organizacjami pozarzqdowymi 
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa 
w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 
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kwietnia 2013 r. 0 dzialalnosci 
poZytku pubIicznego i 
o wolontariacie". 

19. Zapis Typu 23 powJmen zostae uzupelniony 0 okreslenie Uwaga zostanie uwzgl~dniona. 
"srodowiskowe", tak aby uzyskal brzmienie: "Programy wl~czaj~ce osoby 
narazone na utrwalone wykluczenie spoleczne, w szczeg6lnosci programy 
resocjalizacyjne i terapeutyczno - resocjalizacyjne oraz srodowiskowe" 

20. Zapis Typu 25 winien bye uzupelniony 0 okreslenie "w tym poprzez Uwaga zostanie uwzgl~dniona. 
sport", tak aby uzyskal brzmienie: ,,Programy skierowane do mlodzieZy, 
kt6rych celem jest budowanie wlasciwych relacji z r6wiesnikami ponad 
barierami wlasnego srodowiska, w tym poprzez sport". 

2l. Dopisae Typ 24. 1. "Rozwijanie wolontariatu jako narzydzia aktywizacji Uwaga zostanie uwzgl~dniona. 
spolecznej" . 

22. Prosba 0 zwr6cenie uwagi na kwestiy zieleni miejskiej, park6w, miejsc Uwaga zostanie uwzgl~dniona. 

inkluzywnych, biologicznie czynnych. 
23. Poruszono w~tek wprowadzenia dodatkowego wskainika badaj~cego Do czasu wprowadzenia w Lodzi 

uczestnictwo w kulturze, czyli wykorzystanie narzydzia audience cyfrowego "paszportu do kultury" 
development (rozw6j widowni), kt6re jest metod~ powszechnie stosowan~ czysto ilosciowe monitorowanie 
w badaniach sposobu pracy organizacji, firm i instytucji sektora kultury, widowni nie daje informacji 
kt6ra jest skoncentrowana na rozwoju ilosciowych i jakosciowym 0 terytorialnym rozkladzie 
pubIicznych wydarzeiI kulturalnych. uczestnictwa w kulturze. 

24. Zwr6cono uwagy na uwzglydnianie w programach miejskich zwiykszenia Uwaga bezposrednio nie dotyczy 
liczby pubIicznych toalet lub zorganizowanie ich w ramach budynk6w zapis6w GPR. Wniosek zostal 
uZytkowo - handlowych, gdyz w ramach aktywnej polityki senioralnej przekazany wlasciwym kom6rkom 
winien bye to wamy element. organizacyjnym UML. 

25 . GPR powinien bye sp6jny ze Strategi~ Miasta, kt6rej - wedlug Sp6jnose GPR ze Strategi~ Miasta 
rozm6wcow nie rna - i winien bye jej konsekwencj~. zostala opisana we wprowadzeniu 

do GPR. 
26. Zapisy GPR to przeksztalcanie srodmiescia Lodzi w "osiedle Polityky przestrzenn~ Miasta 

mieszkaniowe", przyjazny obszar zarnieszkania, tymczasem srodmiescie definiuj~ Jnne dokumenty 
nie powinno bye drug~ Now~ Hut~ lecz przemyslowym (w rozumieniu strategiczne (w szczegolnosci 
przemys16w innowacyjnych, nowoczesnych, kreatywnych), obszarem SUiKZP). Niezalemie od tego 
potencjalu gospodarczego wypelnionym zabudow~ przemyslow~ zarzut jest nietrafny: L6di rna 
i uslugow~. Sformulowano zarzut, ze aktualnie srodmieScie Lodzi jest centrum wypelnione 
monokultur~ osiedla mieszkaniowego. zroznicowanym miksem funkcji . 

27. Omawiano postulat, aby stworzye alternatywy dla ruchu samochodowego Uwaga jest ' . CZySCIOWO 
W miescie, po pierwsze lepszy transport pubIiczny, wiyksz~ siee roweru uwzglydniona w strukturze celow 
pubIicznego, wynajem elektrycznych samochodow. GPR, a w przyszlosci moze bye 

uwzglydniona szerzej pod 
warunkiem zgloszenia 
skonkretyzowanych wniosk6w. 

4. Podsumowanie wynikow konsultacji. 

Liczba os6b, 
Liczba os6b, 

Liczba zlozonych 
kt6re wziyIy udzial 

kt6re wziyIy udzial 
forrnu1arzy konsultacyjnych 

w warsztatach w dniach 
w spotkaniach 

i forrnu1arzy przedsiywziyc. 
20 i 26.04.2018 r. 

konsu1tacyjnych w dniach 
19,23,24 i 25.04.2018 r. 

10 50 80 
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5. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynikow konsultacji. 

Serdecznie dziykujy wszystkim uczestnikom konsultacji za zaangaZowanie i udzial w pracach 

nad projektem zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. Pragny zapewni6, 

ze wszystkie Panstwa opinie i propozycje zostaly wnikliwie przeanalizowane pod kqtem 

merytorycznym. 

Dziykujy za zainteresowanie i trosky sprawami naszego Miasta, kt6rym daliscie Panstwo 

wyraz w trakcie trwania prowadzonych konsultacji spolecznych. 

Hanna Zdanowska 
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