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Sprawozdanie z realizacji 
,,Gminnego Programn Opieki nad Zabytkami Miasta todzi na lata 2014-2017" 

Obowiqzujqcy w latach 2014-2017 dla Miasta todzi  gminny program opieki nad zabytkami 
zostal opracowany przez Miejskiego Konserwatora Zabytk6w i przyjqty Uchwalq 
Nr XCVU2002114 Rady Miejskiej w todzi z dnia 22 paidziernika 2014 r. w sprawie przyjqcia 
,,Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta todzi  na lata 2014-2017". 

Program zostat opracowany na podstawie materialtrw przygotowanych przez poszczeg6lne 
komorkiljednostki organizacyjne U M t  oraz miejskie jednostki organizacyjne. Projekt programu byl 
poddany konsultacjom spolecznym z udzialem mieszkabc6w miasta oraz przedstawicieli Srodowisk 
dzialajqcych na polu ochrony dziedzictwa kulturowego miasta. 

Gminny program opieki nad zabytkami opracowywany i przyjmowany jest na podstawie 
art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami, kt6ra zobowiqzuje 
jednostki samorzqdu terytorialnego do sporzqdzenia i przyjqcia tego dokumentu na okres 4 lat. 
W ustawie tej okreSlone zostaly glowne cele sporzqdzania gminnych programow opieki 
nad zabytkami, do kt6rych naleiq m.in. wlqczenie problemow ochrony zabytk6w do systemu zadan 
strategicznych, wynikajqcych z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, uwzglqdnienie 
uwarunkowan ochrony zabytkow, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, 
tqcznie z uwarunkowaniami ochrony przyrody i r6wnowagi ekologiczuej, zahamowanie proces6w 
degradacji zabytk6w i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania, wyeksponowauie 
poszczeg6lnych zabytk6w oraz walor6w krajobrazu kulturowego, podejmowanie dzialan 
zwigkszajqcych atrakcyjnoSC zabytkbw dla potrzeb spolecznych, turystycznych i edukacyjnych 
oraz wspieranie inicjatyw sprzyjajqcych wzrostowi Srodktrw finansowych na opiekg nad zabytkami. 

Program opieki nad zabytkami todzi okreSlal strategiq i tworzyl ramy dla realizacji zadan 
dotyczqcych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w zaplanowanych do realizacji w latach 
2014-2017. W caloSci dedykowany ochronie i opiece nad zabytkami na terenie Gminy, definiowal 
skalg problemu dziedzictwa kulturowego Miasta i zwiqzany z niq ogrom potrzeb. 

Program uwzglqdnial specyfikg oraz aktualne potrzeby Miasta. Wskazywal konkretne zadania 
do realizacji, obligowal do dziatania na rzecz dziedzictwa wyznaczone jednostki organizacyjne. 
~rodkiem do tego prowadzqcym bylo okreSlenie w Programie celow, kierunkow i zadah - dzialah 
ochronnych oraz sposobu ich fiuansowania. 

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta todzi na lata 2014-2017 oparty zostal na celu 
strategicznym - odnowie obszaru Strefy Wielkomiejskiej, objqtej obecnie destrukcyjnymi procesami 
przestrzennymi, spolecznymi i gospodarczymi. Realizacji tego celu podporzqdkowane zostaly trzy 
cele operacyjne programu: 

- Cel I - Zachowanie i ochrona historycznej struktury Miasta oraz obiekt6w zabytkowych, 
- Cel I1 - Edukacja i promocja dziedzictwa kulturowego sluzqca zwiekszeniu SwiadomoSci jego 

znaczenia oraz budowaniu tozsamoSci lokalnej, 
- Cel I11 - Aktywne, zintegrowane zarzqdzanie zasobem dziedzictwa kulturowego Miasta. 

Kazdy cel podzielony byl na kierunki, a te z kolei na zadania, ktbre mialy sluiyC realizacji celu 
strategicznego. 



Zgodnie z przyjgtym programem za realizacjq poszczeg6lnych zadan odpowiedzialne by& 
poszczegolne jednostki Urzgdu Miasta todzi oraz miejskie jednostki organizacyjne, wsp6lpracujqce 
ze sobq i innymi jednostkami miejskimi, a takie organizacjami pozarzqdowymi, instytucjami kultury 
itp., ktore podejmowaly dziatania zgodne z wymaczonymi kierunkami w ramach swojej bie2qcej 
dziatalnokci. W realizacji programu - jako jednostka wiodqca lub wspotpracujqca, w latach 2014-2017 
braly udzial nastgpujqce kom6rki organizacyjne UMt:  

1. Biuro Miejskiego Konsenvatora Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju 
(wczeiniej Oddziat Ochrony Zabytk6w w Biurze Architekta Miasta); 

2. Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju, w tym w szczeg61noSci 
Oddziat Krajobrazu i Estetyki Miasta (wczeSniej ZespCIt Plastyka Miasta); 

3. Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju (wczeSniej Biuro 
ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta); 

4. Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektuly i Rozwoju; 
5. Biuro Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju; 
6. Biuro Obstugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq w Departamencie Prezydenta; 
7. Biuro ds. Partycypacji Spotecznej w Departamencie Prezydenta; 
8. Wydzial Zarzqlzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa w Departamencie Prezydenta; 
9. Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji 

Spotecznej i Zdrowia; 
10. Wydzial Kultury w Departamencie Spraw Spotecznych; 
11. Wydzial Edukacji w Departamencie Spraw Spotecznych; 
12. Wydzial Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa 
13. Wydziat Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali; 
14. Wydzial Informatyki w Departamencie Obslugi i Adminishacji; 
15. Wydziat Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obstugi i Administracji 
16. Wydzial Prawny w Departamencie Obstugi i Administracji 
17. Wydzial Budietu w Departamencie Finansow Publicznych; 
18. Wydziat Finansowy w Departamencie Finans6w Publicznych; 
19. Wydziat Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem; 
20. Wydzial Zhywania i Nabywania NieruchomoSci w Departamencie Gospodarowania 

Majqtkiem; 
21. Biuro Zasobu Skarbu Pahstwa w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem; 
22. Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem (wczeSniej 

Wydziat Budynktrw i Lokali w Departamencie Gospodarowania Majqtkiem); 
oraz miejskie jednostki organizacyjne: 

23. Zarzqd Lokali Miejskich (wczeSniej Administracja Zasob6w Komunalnych) 
24. Zarz+d Dr6g i Transportu w todzi; 
25. Zarzqd Inwestycji Miejskich (wczeSniej jako Biuro ds. Inwestycji w Departamencie 

Gospodarowania Majqtkiem); 
26. Zarz+d Zieleni Miejskiej; 
27. Zarzql Nowego Centrum todzi; 
28. Miejska Pracownia Urhanistyczna; 
29. todzki OSrodek Geodezji; 
30. EC-1 Miasto Kultury; 
3 1. Centrum Dialogu im. Marka Edelmana; 
32. Muzeum Miasta Lodzi. 



W oparciu o heSC art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytk6w i opiece 
nad zabytkami z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami prezydent miasta sporzqlza, 
co 2 lata, sprawozdanie, ktbre przedstawia sig radzie gminy. 

Zgodnie z treSciq Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lodzi na lata 2014-2017 
przez caly okres realizacji programu prowadzony byl systematyczny monitoring wykonania 
i zaawansowania realizacji poszczeg6lnych zadah przez koordynatora programu - Miejskiego 
Konsenvatora Zabytkow. Monitoring polegal m.in. na analizie procesu wdraiania, bieiqcej ocenie 
dzialan, identyfikowaniu trudnoici, obszar6w problemowych i ryzyka oraz rekomendowaniu dzialab 
naprawczych i nowych zamiennych rozwiqzan. W tym celu opracowana zostala Karta realizacji 
zadania, wypehiana co 6 miesigcy (po uplywie p61 roku oraz calego roku kalendarzowego) dla 
kazdego zadania lub podzadania z Tabeli zadab. W Karcie realizacji zadania wyszczegolnione byly 
dzialania podjgte przez jednostkg w ramach realizacji zadania, wart066 zadania (szacunkowa 
i rzeczywista), wskazniki i rezultaty dzialan, dane koordynatora tego zadania, stopien zaawansowania 
prac oraz okres realizacji, mozliwe bylo takie opisanie pojawiajqcych sig trudnoSci w trakcie realizacji 
zadania oraz przewidywane zagrozenia w przyszloSci. 

Sprawozdanie koncowe z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lodzi 
na lata 2014-2017 za caly okres obowiwwania programu zostalo przedstawione w formie 
zmodyfikowanej Tabeli zadah, w kt6rej opisane zostaly dzialania podjgte w latach 2014-2017 przez 
wlaSciwe jednostki, wraz z podaniem wartoici zadania (szacunkowej i rzeczywistej), okresu realizacji, 
stopnia zaawansowania realizacji (wartoSci procentowe) oraz wskainik6w realizacji (np. liczby 
zrewaloryzowanych obiekt6w budowlanych, powierzchni ulic lub teren6w zieleni poddanych pracom 
rewaloryzacyjnym). Dane zostaly wprowadzone na podstawie informacji przekazanych przez 
wlaiciwe jednostki w formie Kart realizacji zadania, ktbre zostaly wypelnione dla kakdego zadania. 

W latach 2014-2017 na 77 zadan w trzech celach operacyjnych zrealizowanych w caloSci 
lub bgdqcych w trakcie realizacji by10 65 zadan, co stanowi 84,4% wszystkich zadan 
przewidzianych w Programie. Na podstawie danych zgromadzonych w Tabeli zadan, stanowiqcej 
zalqcznik do niniejszego sprawozdania, przedstawi6 moina nastgpujqce wnioski: 

1. Realizacja Programu przebiegala sprawnie - zadania priorytetowe, o wysokim znaczeniu dla 
miasta, np.: 

- rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej (Cel I Kierunek I Zadanie 1) - zrewitalizowana 
zostata powierzchnia ok. 50ha terenu miasta. Opr6cz trwajqcych prac projektowych 
i bndowlanych (opracowanie dokumentacji w postaci programbw funkcjonalno- 
uiytkowych dla obiekt6w i obszarow objgtych dzialaniami rewitalizacyjnymi) podpisane 
zostaly r6wniei umowy na dofinansowanie z budietu Unii Europejskiej oraz budzetu 
panstwa na program Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi dla kwartal6w od 1 do 8 - 
dzigki tym umowom mozliwe bgdzie zrealizowanie programu zakladajqcego 
wyremontowanie 69 budynk6w oraz poprawg jakoSci przestrzeni publicznych na 53 
ulicach, skwerach i placach; 

- poprawa stanu zachowania obiekt6w zabytkowych (Cel I Kierunek I Zadanie 5) - 
46 budynk6w (wykonanie dokumentacji projektowej, przeprowadzenie prac budowlanych 
w I lub I1 etapie); 

- rozszerzenie zasobu i sposob6w ochrony dziedzictwa kulturowego (Cel I Kierunek 
I1 Zadanie 1) - zrealizowane zostaly 4 dzialania, m.in. utworzenie Parku Kulturowego 
ulicy Piotrkowskiej oraz uzyskanie tytulu Pomnika Historii , , tbdi  - wielokulturowy 
krajobraz miasta przemystowego". Ponadto Scisle centrum miasta - obszar o duiym 
nasyceniu obiektami zabytkowymi, zostalo objgte miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, kt6re sankcjonujq ochrone konsenvatorskq obiekt6w 
ujgtych w gminnej ewidencji zabytk6w miasta todzi oraz okreilajq ramy do sprawowania 



tej ochrony w oparciu o katalog zakazdw, nakaz6w i dopuszcze6 w przepisach prawa 
miejscowego (Cel I Kierunek IS Zadanie 2); 

- poprawa estetyki ulicy Piotrkowskiej w zakresie wyglqdu witryn i urzqdzen reklamowych 
(Cel I Kierunek I11 Zadanie 2), 

sq realizowane ciqgle, w ramach biezqcej dzialalnoSci wynikajqcej z zakresu zadah danych 
jednostek, dzigki czemu nastgpuje stala poprawa m.in. stanu technicznego i estetycznego 
budynk6w w Scislym centrum miasta, podwyzszenie jakoSci iycia mieszkancbw poprzez 
poprawq warunk6w mieszkaniowych i tworzenie przyjaznych przestrzeni puhlicznych 
z nowymi nawierzchuiami, uspokojonym ruchem kolowym, zieleniq wysokr) i niskq, 
a takze ulatwienie proces6w inwestycyjnych poprzez wprowadzanie miejscowych planow 
zagospodarowania przeshzennego. Wszystko to wplywa pozytywnie na rozw6j miasta 
i zmiang jego wizerunku wSr6d lodzian i goSci - wysoki stopieti zaawansowania prac 
w wyznaczonych obszarach, wysoki odsetek zadari zakonczonych. Przede wszystkim jednak 
widoczna jest poprawa stanu zachowania obiekt6w zabytkowych oraz wzrost SwiadomoSci 
mieszkafic6w miasta na temat wartogci lokalnego materialnego dziedzictwa kulturowego. 

2. Gl6wny nacisk w dzialaniach jednostek miejskich kladziony jest przede wszystkim 
na realizacjg zadah zwipanych z rewitalizacjq - gl6wne dzialania skupione zostaly w centmm 
miasta, np. zadanie Rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej (Cel I Kierunek I Zadanie I), ktbre 
zostalo dodatkowo podzielone na 10 podzadan uwzglqdniajqcych zarbwno remonty obiektbw 
mieszkalnych (kamienice, domy familijne), jak i uiytecznoSci publicznej (muzea), 
przehudowq i zmiang sposohu uiytkowania ohiekt6w mieszkalnych na obiekty o funkcji 
publicznej, remonty dr6g obejmujqce nawierzchnie jezdni i chodnikbw, nasadzenia zieleni 
i montai mebli miejskich zgodnych z przyjgtym katalogiem mehli miejskich, rozw6j funkcji 
kulturalnych i wystawienniczych w miejskich jednostkach kultury. 

3. Realizacja zadah przehiegaia w wigkszoSci zgodnie z harmonogramem. Zmiany wprowadzane 
do harmonogramu spowodowane byly w glbwnej mierze koniecznoiciq prowadzenia 
skomplikowanych procedur przetargowych (problemem byly np. wyceny wykonawc6w 
przekraczajqce budzet zadania lub brak ofert spehiajqcych kryteria zambwienia), kt6re trzeba 
powtarzaf.. 

4. Kolejnq przeszkodg w realizacji zadan stanowilo uzaleznienie wykonania zadania od 
pozyskania Srodk6w zewnghznych lub opracowania przepis6w prawa na szczeblu 
ponadlokalnym, 
a wigc od czynnikow niezalehych, trudnych do kontrolowania i przewidzenia - z tego 
wzglqdu realizacja gros zadah zwiqzanych z rewitalizacjq obszarowq planowanych do 
rozpoczgcia jeszcze w latach 2014 i 2015 r. rozpoczgla sig dopier0 w roku 2017, w momencie 
podpisania wykonania dokumentacji projektowych, opracowania kosztorys6w i podpisania 
umbw na dofinansowanie ze Srodkow zewngtrznych. 

5. Zadania tzw. migkkie (zgromadzone gl6wnie w Celu I1 i 111) byly realizowane bez wigkszych 
problem6w, z zauwahalnym pozytywnym skutkiem. Dzigki programom edukacyjnym, 
konkursom fotograficznym i architektonicznym, wystawom i wydarzeniom zwivanym 
z 16dzkim dziedzictwem, uwaga mieszkanc6w miasta zwrbcona zostala na problemy zwiqzane 
z zachowaniem i utrzymaniem materialnego dziecictwa kulturowego, nie tylko w oczywistej 
formie hudynk6w wpisanych do gminnej ewidencji zabytk6w i rejestru zabytkow, ale takze 
krajobraz6w kulturowych, bistorycznych uklad6w urbanistycznycb, zabytkowych zespol6w 
zieleni oraz szeroko pojqtego dziedzictwa niematerialnego. Z roku na rok widaf., ze dzialania 
realizowane w tym zakresie przez Miasto cieszyly sig rosnqcym zainteresowaniem wSr6d 
mieszkanc6w, a ich odzew wSr6d lodzian by1 coraz wigkszy i silniejszy. 



WartoSC zadah zrealizowanych w ramach Programu w latach 2014-2017 wyniosla 74,6% 
przewidzianej wartoici, przy czym naleiy zauwaiyb, iz: 

zadania, kt6rych wart066 oszacowana zostata najwyzej, zostaly zrealizowane 
w najmniejszym stopniu (m.in. Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury dw6ch 
zabytkowych ohiekt6w Muzeum Miasta todzi: Patacu I. Poznanskiego i kamienicy przy 
pl. WolnoSci 2, Zagospodarowanie obiekt6w pofahrycnych i kompleksu patacowego 
Steinertbw, czy Rewitalizacja kwartatu ulic Wschodnia, Rewolucji 1905 roku, Kilinskiego, 
Jaracza - ich realizacja zostata przesunigta w czasie na kolejne lata); 
w przypadku wielu zadan (np. Rewitalizacja Ksigzego Mlyna, Remonty i przebudowa dr6g 
w ohszarze Srbdmiejskim, czy Rewalolyzacja zespol6w zabytkowej zieleni) wartoSci tych 
zadan oszacowane zostaly poczqtkowo na poziomie, kt6ry w efekcie zostat przekroczony ze 
wzglgdu na wzrost koszt6w tych zadati lub na rozhudowanie ich na przestrzeni okresu 
sprawozdawczego; 
zadania tzw, migkkie (m.in. Poprawa stanu zachowania obiekt6w zabytkowych 
niestanowigcych wtasnogci Miasta - zwolnienia od podatku od nieruchomoSci), nie bgdqce 
zadaniami inwestycyjnymi, jeduak dotyczqce zagadnien finansowych, r6wnie.t zrealizowane 
zostaly w stopuiu przekraczajqcym przewidziane w Programie poziomy; 
czgSC zadan uie zostala zrealizowaua w og6le luh w formie przewidzianej pierwotnie 
w Programie, a wigc Srodki, kt6re na ten cel byly w Programie przewidziane, nie zostab 
wykorzystane. 

Pozostale 15,6% zadan nie bylo realizowanych ze wzglqdu na koniecznoSC zweryfikowania 
harmonogramu luh hrak funduszy przeznaczonych na ten cel (istotne byto tu takie uzaleznienie od 
Srodk6w zewngtrznych). Naleiy jednak podkreSliC, iz zadania, kt6re nie zostaly do tej pory 
zrealizowane (ich realizacja nie rozpoczgta sig w okresie sprawozdawczym), nie majq kluczowego 
znaczenia dla realizacji celu strategicznego, dlatego tez przeniesienie ich wykonania na nastgpne lata 
nie spowoduje zaburzenia harmonogramu realizacji dziatan kluczowych dla Miasta. 



Wvkaz skr6t6w stosowanvch w Tabeli zadah: 

BAM-AM 
BAM-PM 
BdsR 
BI 
BIiKS 
BOI 
BPS 
BPTiWzZ 
CD 
CMW 
t C W  
LOG 
LSI 
MKZ 
WBiL 
WE 
WF 
WFOS~GW 
WGK 
WK 
WMM 
WP 
WPdN 
MPU 
WZP 
wuoz 
WZKiB 
Zarzqd NCL 
ZDiT 
ZLM 
ZZM 

- Biuro Architekta Miasta, Architekt Miasta 
- Biuro Architekta Miasta, Plastyk Miasta (ob. Oddzial Krajobrazu i Estetyki Miasta) 
- Biuro ds. Rewitalizacji 
B i u r o  ds. Inwestycji (ob. ZIM) 
- Biuro Informacji i Komunikacji Spolecznej 
- Biuro Obshgi Inwestora 
- Biuro ds. Partycypacji Spolecznej 
- Biuro Promocji, Turystyki i Wsp6lpracy z Zagranicq 
- Centrum Dialogu im. M. Edelmana 
- Cenhalne Muzeum Wlbkiennictwa 
- t6dzkie Centrum Wydarzeli 
- t6dzki OSrodek Geodezji 
- Lodzka Sp6lka Infrastrukturalna 
- Miejski Konserwator Zabytk6w 
- Wydzial Budynk6w i Lokali 
- Wydzial Edukacji 
- Wydzial Finansowy 
- Wojew6dzki Fundusz Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej 
- Wydzial Gospodarki Komunalnej 
- Wydzial Kultury 
- Wydzial Majqtku Miasta 
- Wydzial Prawny 
- Wydzial Praw do NieruchomoSci 
- Miejska Pracownia Urbanistyczna 
- Wydzial Zarzdzania Projektami 
- Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow 
- Wydzial Zarqdzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa 
- Zarzqd Nowego Centrum todzi 
- Zarzqd Dr6g i Transportu 
- Zarzqd Lokali Miejskich 
- Zarzd Zieleni Miejskiej 



lednostki Jednostki 
reolizujqce I wspoiprocojqce I szocunkowa 

I - . -. - . . - -- 
- - -. - . 

Kierunek i. Zofrzymonie iprzeciwdziotonle degrodo 

I - - 1 -  
- . - .. 

I zrewitolizowono, liczbo I radanie by10 realizowane przed 
2014-2017 2008-2015 67.81% 

wyremontowonych przyjeciem GPOnZ 
Rewitalizacja budynku EC-1 Poludniowy Wschdd (ul. Targowa 113) 

I I obiektdw I I I 

powierzchnio 

2015-2016 2016-2017 1 133,33% 
zrewitolizowono, iiczbo 

wyremontowonych 
X 

obiektdw 

Rewitalizacja EC-1- rozw6j funkcji wystawiennicro-edukacyjnej 
Centrum Nauki iTechniki: rozwojfunkQiwystawiennicro- 
edukacyjnych Centrum Nauki i Techniki w todzi wraz z zapleczem 
warsztatowym (okres realizacji 2016-2019, kwota dofinansowania z 
EFRR 13 821 138.00 d), 
posrerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej (okres realizacji 2016-2019, kwota dofinansowani; 
2 EFRR 13 821 138.00 d)  

powierzchnio 
9 budynkdw, 

2014-2018 
zrewitolizowono, liczbo 

2016-2017 
wyremontowonych 

powierzchnio ok. 312.53% x 

obiektdw 
0,Sho 

Rewitalizacja Ksieiego Mlyna 

Rewitalizacja obszaru w Strefie Wielkomiejskiej Miarta todri, 
uwzglgdniajaca Miejski Monitoring Wizyjny: rewitalizacja Obrzarowi 
Centrum todzi Projekty 1-8: - opracowanie dokumentacji dla zadali 
inwestycyjnych z uwzglednieniem dzialarl komplementarnych w ZIM 
zakresie priorytetowych projektdwROCt, opracowanie dokumentacj 
technicznej w zakresie drogowym na lata 2015-2017, roboty 
budowlane do 2022 r, 

powierzchnio 
zrewitolizowono, liczbo 

wyremontowonych 
obiektdw 

w ramach zadania powstah/ 
programy funkcjonalno-uiytkowe dia 
obiektow i przestrzeni w kwartalach 

1-8, podpisane zostaly umowy na 
dofinansowanie w ramach ROCt dla 

kwartaMw 1-8 

WBiL, Zarzgd NCt 

Rewitalizacja obszaru w Strefie Wielkomiejskiej Miasta todzi, 
uwrgledniajgca Miejski Monitoring Wiryjny: kontynuwcja dzialarl 
prowadzonych w ramach MialOOKAMIENIC- wykonanie 

ZIM 

dokumentacji projektowych i prac budowlanych 

powierzchnio 
Rewitalizacja Strefv Wielkomiejrkiej - 

BdsR 
BAM, MKZ, WBiL, 

99000000.00 6614233.45 2014-2017 
zrewitolizowono, liczbo 

miejskie projekty kluczowe iata Zespdldomdw familijnych przy fabryce I. Poznahskiego WUi A wyremontowanych 0 6.68% prace w trakcie 
2014-2020 (realizacja uzaleiniona od obiektdw 
pozyskania funduszy zewnetrznych, 
zakoliczenie zadania wykracza poza powierzchnio 
ramy czasowe niniejszego programu) zrewitolizowono, iiczbo 

dzialania rewitalizaqjne zostang 
Kwartat ulic Wschodnia, Rewolucji 1905 roku. Kilirlskiego, Jaracza BdsR WBiL 1280011000.00 949738.23 2014-2017 0 0,74% 

wyremontowonych 
przeprowadzone w ramach ROCt - 

obiektdw 
kwartal 1 

powierzchnio 
Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury dwdch opracowany zostal program 

Muzeum Miasta 
WK 30000000,00 663000.00 2015-2017 zrewitolizowono, liczbo zabytkowych obiektdw Muzeum Miarta todzi: Palacu I. 0 

funkcjonalno-uiytkowy, podpisana 
todzi wyremontowonych 2,2196 

Poznaiiskiego i kamienicy prry pl. Wolnodci 2 zostala umowa o dofinansowanie 
obiektdw prac 

powierzchnio 
Zagospodarowanie obiektdw pafabwcznych i kompleksu 

ZIM 40200000.00 944289,43 2014-2019 2015-2017 zrewitolirowono, iiczbo 0 2.35% 
palacowego Steineitdw (wczelniej Art-lnkubator 2.0) prace budowlane wtrakcie 

wyremontowonych 
obiektdw 

powierzchnio 

Remonty i przebudowa drdg w obszarze drddmiejskim 
BAM, MKZ, Zarzgd 

11 
zrewitolizowono, liczbo 

wyremontowonych 
obiektdw 

powierzchnio 
zrewitolizowono, liczbo 

wyremontowonych 
obiektdw 

pow. ok. 28ho 479.98% I+ Racjonalizacja zuiycia energii - termomoernizacja obiekt6w 

edukacyjnych 

zadanie nie byto reaiizowane w 
zakladanym w Programie ksztakie - 

obiekty, kt6re podlegah/ 
termomodernizacli, nie byly oblete 

ochrona konserwatorska 

WGK 
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Rewalo~zacja wprowadzanie zieleni 
w Strefie Wieikomiejrkiej 

Przygotowanie listy kluczowych 
postulat6w do komirji sejmowych w 
sprawie ustaw normujacych dzialani; 
w zakresie ochrony obiekt6w i 
obszarow zabytkowych oral edukacji 

regionalnej 

M KZ 

I - -1 -. I I I I. I I - I  ... I 
. -. -. 

1 
... ......... Cel 11. Edukocja i pmmocjo dzledzIEtwo kulturowego rluiqco zwlckszenlu $wladomo$djego moczenlo ora l  budowonlu to i romdc i  lokalnel -. - ...... 

I 
-. .... . . . .  - - . . . .  

~ le runek  I. Zopewnlenie rzerokiego dostepu do informor11 no temot dziedzictwo ku l tu ro~ego 
I - I -' 8 , .- - .. - .- 

RAZEM: 

Y 

wykonanie nasadzeii i pielegnacja drzew irtniejqcych na terenie pl. 
Niepodlegtoici i w Parku im. Legion6w 

obsadzenie roiiinami wieloletnimi lub sezonowqmi skwery w 
centrum miasta 

Plac im. W. Reymonta 

WOP, WE 

wnioski i postulaty zostaly 
opracowane, jednak nie lostah/ 

zloiane re wzglgdu na wprowadzeni 
noweiiracji ustawy rozwiazujqcvch 

czgiciowo poruszane problemy I 
Klerunek IV. Zmlono przeplsdw prownych dotyczqcych ochrony dzledzlctwo kulturawego 

I 

3609768.00 

dzialainoit bieiqca 

34 

I lopracowanie internetowej mapy I I I I I I I I I I I I 

ZZM 

Utworzenie zakladki Miejskiego 
Konserwatora Zabytk6w na stronie 
internetowej Urzedu Miasta todzi 

MKZ 

1737716.20 

BAM, MKZ, Zarzgd 
N CC 

48.14% 

BliKS 

35 

36 
-a,... 

I I I I I I I I I I I I 
RAZEM:~ x 42617.20 1 x 

Klerunek 11. Edukoclo spoleczno I upowszechnlonle wledry no  temot drledrlctwo kulturowego 

organizacja wizyt dziennikarzy krajowqch i ragranicznych: wizyta 
dziennikarzy chillskiego pallstwowego kanatu telewizji CCTV, Pekin, 
Chiny wizyta dziennikarzy chillskich, przygotowanie material" do 

I BPTiWY I 

480000.00 

dzialalnoit bieigca 

zabytkow Gminy Codi w ramach SIT, 
wprowadzenie informacji o Udzkich 
zabytkach na ponale internetowe 
dotyczgce dziedzictwa kulturowego 

Wsp6lpraca z mediami dla 
prezentacji dziedzictwa kulturowego 
Miasta oraz informowanie o 
podejmowanych dziaianiach 
rewaloryzacyjnych 

37 

38 

~Orsanirawanie kanferencii i raatkatl lprogramu City t o  City (0 walorach turystycznych) I 1 BAM, BPTiWzZ I 

Opracowanie informatora o 
finansowaniu prac w obiektach 
zabytkowych 

54900,OO 

854466.94 

28944.75 

x 

opracowanie wkladu merytorycznego do jednego wydania 
kwartalnika '"Renowacje i Zabytki" (112016) 
zakup 2000 egzemplarzy wydania 112016 kwartalnika "Renowacje i 
Zabytki" po8wigonego w caloici Codzi 

konferencje prasowe dotyczpce tematyki dziedzictwa kulturowego 

Opracowanie wsparcia 
merytorycznego zwiqzanego z 
problematykg konserwatorskg dia 
projektantbw, wlaicicieli i wsp6lnot 
mieszkaniowych 

39 

publlkacjo i 
upowszechnienie 

lnformatoro 

2014-2017 

2014 

tOG 

M KZ 

BRPiNM 

MKZ 

WICK" I I 

informator zostat opracowanv w 
formie elektronicznei i udostepnion3 

. ".~ ~ - . - 7 - ~  ~ ~ 

dotyczacych rasob6w dziedzictwa 
kulturowego, w tym tradycji 
materiainych I niematerlalnych 

wsp6lorganizacja konferencji pt. 7 Spotkanle Opiekun6w Pomnik6w 
uirtnrii 

I na stronie internetowej UMCoraZ z 
siedzibie MKZ ze wzgiedu na 

2016 

2016 

2017 

Y 

M KZ 

BPTiWzZ 

cigglej aktualizacji treic 
lzmianv w erzepisach i 

MKZ 

. . .  I rasadach dofinansowania) 

,A,"". 1IC,S,,,, II",L 

nosodzeri drzew i 
krzewdw 

ilczbo osdb 
korzystojqcych zestrony 

dzialalnoit bieiqca 

dziablnoit bieigca 

200000.00 

200000.00 

WK, MKZ 

organizacja Konferencji ,,Ekonomia w zabytkach" -dwudnlowego 
spotkania - Konwentu Samorzqdowych Konserwator6w Zabytk6w 

konferencja "Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI 
:-,...#I ... 

NID 

spotkania organizowane byhl we 
wspblpracy z innymi urqdarni, w 

ramach bieigcej dziatalnoici 

poszczeg6lnych jednostek 

malp liczbe zgloszonych uczestnlk6u MKZ 

CMW 

pow. ok. 
12469rn2, 

i lo i t  nosodzeh 
ok. 20329szt. 

0 

x 

8850,OO 

33767.50 

x 

0.00 

243,40% 

x 

2015 

zadanie ciggle 

2015-2017 

X 

zadanie nie zostalo zrealizowane ze 
wzglgdu na zmiane koncepcji strony 

internetowej UML 

x 

2015 

2016 

x 

X 

liczbo osdb 
korzystojqcych ze strony 

liczba spotkoh 
. , 

liczbo wydownictwi 
szkoleri 

liczbo wykladdw 
i prezentocj! - 4 

zadanie realizowane w ramach 
bieipcej driatalnoici jednostki, np. w 

formie wykladdw na 16dzkich 
uczelniach wyiszych, spotkall ze 

studentami, spotkaii z inwestorami; 
wyklady i publikacje nie zostahl 

zrealizowane ze wzgledu na brak 
irodk6w w budiecie jednostki 

ok. 12 
tys.rocznie 

x 

x 

ok. 30 rocznie 

x 

x 

X 

x 





X 

- 

operator radania wyloniony W 

drodze konkursu, przy rozliczeniu 

dokonatzwrotu czgici dotacji 

x 

X 

981,51% 

82.12% 

87.39% 

x 

87.39% 

X 

33 

x 

X 

baza danych dla obiekt6w GEZ 
prowadzona jest na bieiilco; 

opracowanie aplikacji 
udostgpniajqcej bare odbiorcy 

zewngtrznemu przeloione w czasie 
ze wzglgdu na problemy z 

opracowaniem brakiem irodkow zaloieri w budiecie aplikacji i 

jednostki 

x 

x 

Kierunek I. Gmlnnn ewldencjn rnbytk6w - podstnwn do tworzenln polityki I progrumdw konserwntorrkich 

2016-2017 

2017 

2014-2017 

2014-2017 
2015 

2014-2017 

2016 

2016-2017 

2016-2017 

52 
iiczbo wystow, 

prezentocji i wydownictw 70000.00 

RAZEM: 
Kierunek 1V. Zwl~ks2enle ro l i  

5230000.00 
mbytkdw w rorwoju 

280000,OO 

dzialalno5t bieiqca 

280000.00 

miejsc prncy nvlqznnych 

irodki zewngtrzne 
Funduszu Pracy i 
Europejskiego 

Funduszu 
5polecmego 

rlntegrownneznrzqd~nnle znsnbem 

Wyrtawy, prezentacje i wydawnictwa 
promujqce 16dzkie zabytki 

384 

ok. 1000 

0 

iiczbo obiekt6w 
wpironych do GEZ 

limbo obiekt6w po 
oktuoiizocji 

iiczbo boz donych 

112785.00 

17045.34 

39673.72 
40000.00 

x 

52249,99 

283808,OO 

78534.00 

WOP, BPTiWzZ, 
BdsPS 

BPTiWzZ 

x 

x 

0% 

2014-2017 

4294524.69 
turystyki ornz drilrlarl 

244692,81 

x 

244692.81 

z oplekq nod 

Y 

drledrlctwn 

MKZ 

MKL BAM, CCW 

53 

54 

0% 

x 

x 

x 

x 

0.00 

WK 

opracowanie i wydanie serii ksipiek "Czym jest miasto" 

druk material6w informacyjnych pramujpqch 16drkie zabytki 

wystawy stale i crasowe w Centralnym Muzeum Wl6kiennictwa 

konkurs fotograficzny "Potgga todri" 
album fotograficzny "Potgga todzi" 
udzialw targach turystycznych 

opracowanie i wydanie kripiki "Typoiogia 16dzkiej kamienicy" 

przygotowanie konkursu, wystawy i publikacji pokonkursowej 
"Wsp6lczerna 16dzka kamienica" 
przygotowanie konkursu, wystawy i publikacji pokonkursowej 
"t6dzkie iciany" 

Dzialania na rzecz wpirania 
Cmentarra Zydowskiego na Listg 
Swiatowego Dziedrictwa UNESCO 

Animacja kulturaina powigzana z 
dziedzictwem kulturowym 

RAZEM: 

Klerunek V. Tworrenle 

BAM 

tOG 

MKZ 

M KZ 

M KZ 

BAM 

BPKSiT 

CMK 

BAM 

BPKSiT 

BAM 

BAM 

BAM 

kulturnlnych 

0,OO 

dnkument6w I 

x 

rewltnll~ncyjnych 

x 

orgnnlrocyjnyml 

zadanie ciqgle 

zadanie ciqgle 

2014-2017 

250000.00 

znbytk6w do nowych 

dzialalnoit bieigca 

Koordynncjn dzlntnd 

dzialalnoit bieiaca 

mledry kom6rknml 

dzialalnoit bieigca 

dzialalnoit bieiqca 

250000.00 

wykonanie nowych kart adresowych 56 

57 

58 

RAZEM: 

Klerunek 11. Wtqczenle problemntyki ochrony 

55 

2014-2017 

2014-2017 

x 

Weryfikacja i rozszerzenie zasobu 

Weryfikacja zapidw, aktuaiizacja 
danych 

Cyfryzacja i upowszechnianle bazy 
danych ol6dzkich zabytkach, 
oprogramowanie komputerowe 

2014-2017 

2014-2017 

Cellll. AMywne, 

MKZ Dzialania na rzecz rachowania i 
przywracania tradycyjnych zawod6w 

progrnm6w strnteglcznych mlnsto 

59 

60 

przygotowonie wniosku 

iiczbo przedsicwzie.? 
onimocyjnych 

2015-2016 

2015-2017 

BRPiMP 

M KZ 

BdsR 

zadanie ciqgle 

2014 

Uwzglgdnianie znaczenia ochrony i 
opieki nad zabytkami w takich 
dokumentach, jak: studium 
uwarunkowatl i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta, lokalny program rewitalizacji. 
strategia promocji, strategia poiityki 
transportowej, aktualizacja studium 
systemu transportowego miasta i 
innych 

Stworzenie sp6jnego systemu dziatall 
w zakrerie rewitalizacji Strew 
Wielkomiejskiej w oparciu o Lokalny 
Program Rewitalizacji 

1 

15 

znbytkami 

BAM 

Klerunek 111. 

BAM, BPTiWzZ 

Klerunek IV. Wspdlpmcn w rnkresle ochrony I oplekl nod robytknml Urrpdu Mlnstn Lndrl om2 bnymljednostknml I Instytucjnml 

x 

x 

2015-2017 

kulturowego mlnstn 

iiczbo os6b bezrobotnych 
nobywojqcych 

kwoIifikacje do procy w 
trodycyjnych rowodoch; 

liczbo procodowc6w 
otrzymojqcych irodki no 
twarzenie miejsc procy 

zwiqzonych z tymi 
zowodami 

x 

wytyczne wzokresie 
ochrony dziedzictwo 

kulturowego 

oprocowonie syrtemu i 
hormonogromu dzioforl 

iiczbo os6b 
bezrobotnych - 
ok. 20, iiczbo 

procodowcdw - 
ok. 20 

5 

1 






