
DAR-ZPr-I.0540.1.2019 

Roczne sprawozdanie z realizacji 

Programu Nowe Centrum Lodzi 

za 2018 r. 

z dnia .. C ... U~.r:!'!.C~v: jod/. 

Wypelniaj<1c zapisy uchwaly nr XIII241115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 

2015 r. zmieniaj<1cej uchwal(( w sprawie przyj((cia Programu Nowe Centrum Lodzi, Prezydent 

Miasta Lodzi przedklada Radzie Miejskiej w Lodzi roczne sprawozdanie z realizacji 

Programu Nowe Centrum Lodzi. 

~~2f!~ 
Hanna Zdanowska 
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Nazwa strategii Iprogramu/dzialania: 

Program Nowe Centrum Lodzi 

Podstawa prawna: 
Uchwala Nr XVII/279/07 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 sierpnia 2007 L, zmieniona 
uchwal~ Nr XLV/840112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 lipca 2012 r. , zmieniona uchwal~ 
Nr XII/241115 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 maja 2015 L (realizacja programu zgodnie 
z wytycznymi wynikaj~cymi z Master Planu). 

Okres realizacji: 
2007-2030 (w ujyciu dlugoterminowym i 2022 w ujyciu srednioterminowym) 

Program Nowe Centrum Lodzi - charakterystyka ogolna. 

Nowe Centrum Lodzi to obszar obejmuj~cy 100 hektarow w sercu Miasta, ograniczony 

ulicami N arutowicza, Kopcinskiego, Tuwima i Piotrkowsk~, podzielony na 3 strefy: 

• Strefa I (ok. 40 ha) to teren, na kt6rym rna toczye siy calodobowe zycie 

dziyki zr6wnowazeniu funkcji kulturalnych, komercyjnych i mieszkaniowych (obszar 

priorytetowy w ramach obecnie wdrazanego Programu NCL). 

• Strefa II (ok. 30 ha) to obszar, na kt6rym powinny bye realizowane przedsiywziycia 

komercyjne z uwzglydnieniem program6w rewitalizacyjnych, maj~cych na celu 

zachowanie historycznej tkanki miejskiej, a takZe stworzenie struktury urbanistycznej 

powi~zanej z s~siednim obszarem. 

• Strefa III (ok. 30 ha) to obszar historycznej zabudowy wielkomiejskiej z przelomu 

XIX i XX wieku, w postaci kwarta16w wymagaj~cych intensywnej rewitalizacji 

i uzupelnien, ajednoczesnie priorytetowych dla Programu Rewitalizacji Lodzi 2026 +. 

Nowe Centrum Lodzi (NCL) jest spektakularnym programem przebudowy 100 hektar6w 

w samym sercu Lodzi. Efektem tego ogromnego urbanistycznego wyzwania bydzie obszar, 

kt6ry pomoze odzyskae blask 16dzkiemu sr6dmiesciu i okresli charakter Lodzi na najblizsze 

lata - jako miasta przemys16w kreatywnych. 

20 maja 2015 L Rada Miejska w Lodzi uchwal~ Nr XII/241115 zmienila uchwaly 

w sprawie przyjycia Programu Nowe Centrum Lodzi. Zgodnie z now~ uchwal~ realizacja 

Programu przebiegae powinna zgodnie z wytycznymi wynikaj~cymi z Master Planu. 
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WizjaNCL: 

Nowe Centrum Lodzi to symbol miasta budzq.cego siy do zycia. Wz6r silnego centrum, 

czerpiq.cego najlepsze wzorce z bogatej historii i emanujq.cego nowoczesnosciq.. To dostypna, 

bezpieczna i atrakcyjna przestrzen do prowadzenia biznesu, pracy, zycia oraz spydzania 

wolnego czasu. To miejsce inspirujq.ce do nowych pomys16w i pobudzajq.ce do dzialania. 

Otwarte na ludzi, przyjazne dla kazdego. 

Cele strategiczne Programu NCL: 

CEL 1: 

Jakosc zycia 

Wzrost zauJania mieszkanc6w, turyst6w i srodowiska biznesu do centrum Miasta 

oraz stworzenie atrakcyjnego miejsca do zyGia i spotkan poprzez dzialania na rzecz poprawy 

bezpieczenstwa oraz rozw6j oJerty komercyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. 

CEL2: 

Rewitalizacja 

Rewita/izacja Nowego Centrum Lodzi jako impuls do przyspieszenia procesu odnowy Strefy 

Wielkomiejskiej oraz rozwoju Miasta do wewnqtrz. 

CEL3: 

Transport 

Wdrozenie usprawnien infrastruktury komunikacyjnej oraz rozwiqzan organizacji transportu 

zbiorowego i indywidualnego zwir;kszajqcych dostr;pnosc Sr6dmiesGia oraz Miasta w skali 

lokalnej, regionalnej, krajowej i mir;dzynarodowej. 

CEL4: 

Innowacje 

Wykorzystanie innowacyjnych rozwiqzan wprowadzanych na obszarze Nowego Centrum 

Lodzi, stanowiqcego inkubator dla nowych pomysl6w i technologii, jako bodica do rozwoju 

calego Miasta. 
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W dniu 10 czerwca 2015 r. Rada Miejska w Lodzi podjyla uchwaly Nr XIII/255/13 

w sprawie likwidacji jednostki budzetowej 0 nazwie Zarz~d Nowego Centrum Lodzi. Zgodnie 

z uchwal~ z dniem 30 wrzesnia 2015 r. zlikwidowana zostala jednostka budzetowa 0 nazwie 

Zarz~d Nowego Centrum Lodzi. Naleznosci i zobowi~zania likwidowanej jednostki 

budzetowej wedlug stanu na dzien likwidacji przej~l Urz~d Miasta Lodzi. Zgodnie 

z zarz~dzeniem Nr 2526NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 18 grudnia 2015 r., 

zmieniaj~cym zarz~dzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzydowi Miasta 

Lodzi, zadanie pn.: "Zarz~dzanie i realizacja Programu Nowe Centrum Lodzi" powierzono 

Wydzialowi ds. Zarz~dzania Projektami. 

1.1. Informacje na temat wybranych projektow Programu Nowe Centrum Lodzi. 

1.1.1. Budowa Tunelu Srednicowego. 

W grudniu 2017 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisaly umowy na budowy 

tunelu srednicowego - nowego pol~czenia Lodzi Fabrycznej ze stacjami L6dz Kaliska i L6dz 

Zabieniec. 

Zadanie pn. Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach projektu "Opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz realizacja rob6t budowlanych w formule Projektuj i Buduj 

w ramach projektu POliS 5.1-15 Udrotnienie L6dzkiego W?zla Kolejowego (TEN-T), etap II, 

odcinek L6di Fabryczna - L6di Kaliskal L6di Zabieniec" zrealizuje konsorcjum firm 

Energopol Szczecin i Przedsiybiorstwo Budowy Dr6g i Most6w z Minska Mazowieckiego. 

Wartosc inwestycji 1 293 000 000,00 zl netto (1 590 390 000,00 zl brutto). Zakonczenie 

inwestycji planowane jest w grudniu 2021 r. 

Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrazniaj~cych L6dzki Wyzel Kolejowy. 

Pierwszym etapem byla przebudowa linii kolejowej (czysciowo w tunelu) na odcinku L6dz 

Widzew - L6dz Fabryczna wraz z nowym podziemnym dworcem kolejowym L6dz 

Fabryczna. 
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1.1.2. Budowa Alei Grohmanow - uliey Nowow~glowej . 

8 wrzesnia 2017 r. Zarz'!d Inwestycji Miejskich podpisal umowy na budowy ulicy 

Nowowyglowej - przedluzenie al. Grohman6w. Inwestycjy zrealizuje firma Skanska za 15,8 

mIn zlotych. Ulica Nowowyglowa bydzie drog,! r6wnolegl,! do Tuwima. Powstanie dokladnie 

nad tunelem kolejowym, kt6rym poci,!gi dojezdzaj,! do podziemnej stacji L6dz Fabryczna. 

W ramach inwestycji powstan,! tez specjalne l~czniki, kt6re umozliwi,! wjazd na ulicy 

Kopcinskiego. Wybudowana zostanie takze nowa pytla autobusowa przy Wydawniczej 

oraz przebudowany zostanie fragment ulicy Tuwima. Aleja Grohman6w (Nowowyglowa) jest 

jedn,! z dw6ch g16wnych ulic prowadz'!cych do dworca L6dz Fabryczna i calego Nowego 

Centrum Lodzi. Ulica ta bydzie miala dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu. Powstan,! 

przy niej chodniki, zielence, oswietlenie oraz droga rower6w. Zarezerwowany zostanie takze 

teren pod torowisko, kt6re rna tam powstac w ramach projektu Tramwaj dla Lodzi. Pojawi siy 

takze duzo zieleni. Zasadzonych ma zostac 300 drzew oraz 4,5 tys. krzew6w. 

W 2018 r. zakonczono zasadnicze roboty budowlane obejmuj,!ce budowy b,!dz 

przebudowy infrastruktury technicznej, wykonano nawierzchnie nowobudowanych 

i przebudowanych ulic. W II kwartale 2019 r. planowane jest zakonczenie wszystkich prac. 

1.1.3. Budowa drogi podziemnej w NCL. 

W ramach inwestycji podpisano w 2018 r. umowy z Wykonawq, w systemie 

zaprojektuj i wybuduj , dla budowy drogi podziemnej, oznaczonej w planie miejscowym jako 

7KDY wraz z zagospodarowaniem obszaru i teren6w nad drog'!. 

Droga 0 dlugosci ok 500 m stanowic bydzie g16wny dojazd do teren6w inwestycyjnych, 

zlokalizowanych pomiydzy dworcem L6dz Fabryczna a obiektami EC-l. 

W 2018 r. rozpoczyto etap realizacji dokumentacji projektowej zakladaj,!cy rozpoczycie rob6t 

budowlanych w II kwartale 2019 r. Wartosc inwestycji okreslona zostala na ok. 85 mIn zl. 
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1.1.4. Wybrane inwestycje prywatne na obszarze Nowego Centrum Lodzi. 

W Nowym Centrum Lodzi realizowanych jest obecnie kilka duzych, prywatnych 

inwestycji. Po p6Inocnej stronie dworca, Skanska wybudowala biurowiec Nowa Fabryczna. 

L'!czna powierzchnia tego okazalego budynku to 21500 m kw. Biurowiec liczy I,!cznie 

9 kondygnacji - z czego dwie to kondygnacje podziemne. 

Ta sarna firma realizuje inwestycjy zwan'! Bram,! Miasta. Brama Miasta to 

nowoczesne miejsce dla biznesu, gdzie docelowo bydzie moglo pracowac nawet 4 tys. 

specjalist6w. Inwestycja bydzie skIadaIa siy z dw6ch budynk6w 0 I,!cznej powierzchni najmu 

41 400 m kw. Biura byd,! zlokalizowane na 13 piytrach. Do dyspozycji pracownik6w bydzie 

dwupoziomowy parking podziernny z 231 miejscami parkingowymi i ok. 200 miejscami 

rowerowymi w samym kompleksie. Zgodnie z harmonogramem I faza realizacji inwestycji 

(27800 m kw.) powinna zostac zakonczona w 2019 r. 

Na ci,!gle rosn,!cej liscie inwestycji na terenie NCL znalazl siy r6wniez Kompleks 

Ghelamco. To jeden z wiykszych projekt6w w Nowym Centrum Lodzi. Na ponad 2 hektarach 

terenu miydzy Dworcem Fabrycznym i EC 1 powstanie w sumie 9 budynk6w. Ghelamco 

zdecydowal siy zrealizowac inwestycjy w trzech etapach, rozpoczynaj'!c od cZysci zachodniej. 

Projekt mial premiery na I6dzkim stoisku podczas najwiykszych na swiecie targ6w 

nieruchomosci MIPIM w Cannes. Powierzchnia uzytkowa tego kompleksu wyniesie 100 tys. 

m kw., z czego najwiyksz,! cZysc zajmuj,! biura - 18 tys. m kw. Przewidziana jest tez 

powierzchnia pod uslugi hotelarskie oraz kameralne pasaze z restauracjami i kawiarniami. 

Rozpoczycie budowy nast,!pilo w czerwcu 2018 r. Gmach jest projektem inwestycyjnym 

Ghelamco Poland z siedzib,! w Warszawie, natomiast biuro PIG Architekci jest autorem 

projektu architektonicznego. 

Inwestycja bydzie prowadzona r6wnolegle z budow,! podziemnej ulicy, kt6ra pol'!czy 

ul. Kilinskiego i rondo pod al. Scheibler6w oraz przebudow,! ul. Hasa i budow,! rynku Kobro 

z podziernnym parkingiem. 

Ghelamco swoj,! przygody z Nowym Centrum Lodzi rozpocz'!l jednak znaczme 

wczeSniej. W grudniu 2015 r. ruszyla budowa Przystanku mBank. Realizacj a inwestycj i 

zakonczyla siy w sierpniu 2017 r. W sklad kompleksu opr6cz nowo wybudowanego, 

szesciokondygnacyjnego budynku biurowego wchodzi r6wniez zabytkowy paIacyk z oficyn,!, 

kt6ry zostal harmonijnie wl'!czony w projekt. W ramach inwestycji powstal podziemny 

parking na ok. 180 miejsc postojowych oraz rozbudowana infrastruktura dla rowerzyst6w 
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z miejscem na 140 rower6w i pelnym zapleczem (szatnie, prysznice). L'lcznie w budynkach 

kompleksu znajduje siy ok. 24 000 m kw. powierzchni biurowej, kt6r'l w calosci wynajyla 

Grupa mBank. 

W Nowym Centrum Lodzi trwa tez budowa luksusowych apartamentowc6w 

usytuowanych przy ulicy Tuwima 32. Projekt "Ferly Sr6dmiescia" nawi'lzuje form'l do XIX 

wiecznych kamienic. Z mysl'l 0 potrzebach mieszkanc6w firma Samson-Dom 

zaprojektowala 45 apartament6w 0 r6znorodnych rozmiarach i konfiguracjach od mieszkan 

z jedn'l sypialni'l (31 m kw) do duzych penthous6w licz'lcych nawet 132 m kw. 

Kolejnym inwestorem doceniaj'lcym sily napydow'l Nowego Centrum Lodzi jest 

Profbud, kt6ry rozpocz'll budowy mieszkan u zbiegu ulic Lindley'a i Wyglowej. Inwestycja 

ruszyla w I kwartale 2018 r. Planowana data zakonczenia pierwszego etapu 

przypada na IV kwartal 2019 r. W tej fazie realizacji inwestycji przewidziano wybudowanie 

212 mieszkan. 

Na dzialce 0 powierzchni 1 hektara zlokalizowanej przy ulicy Targowej 2 swoJ'l 

inwestycjy postanowil zrealizowac HB Reavis. Ten miydzynarodowy deweloper wzniesie 

budynki 0 l'lcznej powierzchni najmu okolo 30 tys. mkw. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego powstan'l tu biurowce z og6lnodostypnymi sklepami 

i punktami uslugowymi na parterach oraz przyjazn'l przestrzeni'l dla pieszych. Zachowane 

zostan'l r6wniez istniej'lce na dzialce budynki zabytkowe. Warto dodac, ze L6di bydzie 

drugim, po Warszawie, miastem w Polsce, w kt6rym zainwestuje HB Reavis. 

Nowa przestrzen biurowa udostypniona zostanie takze przy ul. Wierzbowej 44, 

gdzie zabytkowa fabryka zamieni siy w nowoczesn'l przestrzen biurow'l. Firma Marianski 

Group planuje utworzenie tu Fabryki Przedsiybiorczosci. Obiekt zaprojektowano w 16dzkiej 

pracowni C 13 Architektura Stosowana. 

Deweloperskie projekty realizuje takZe Neolnvest. Mieszkania na wynaJem przy 

ul. Skladowej zbuduje z kolei BGK Nieruchomosci. 

1.1.5. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i przy ul. Tuwima 10. 

Projekt ujyty zostal w Strategii Rozwoju L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ 

na liscie projekt6w podstawowych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. Zesp61 realizuj'lcy Projekt uzyskal dofinansowanie ze srodk6w EFRR 

w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa 
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L6dzkiego 2014-2020, VI.3.1 Rewitalizacja i rozwoj potencjalu spoleczno-gospodarczego 

- ZIT. Projekt znajduje siy r6wniez na liscie projekt6w strategicznych Miasta Lodzi 

Zahtcznik Nr 1 do zarz,!dzenia Nr 766NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 7 kwietnia 

2015 r. 

Celem Projektu jest: 

• rewitalizacja w kwartale ulic Piotrkowska, Tuwima, Moniuszki i Sienkiewicza wraz 

z przebudow,! budynk6w przy ul. Tuwima 10, rewaloryzacj,! budynk6w 

przy ul. Moniuszki 3 i 5 oraz otwarciem kwartalu poprzez budowy drogi l'!cz'!cej 

ul. Tuwima z ul. Moniuszki, 

• lepsze wykorzystanie istniej,!cego potencjalu kulturowego Wojew6dztwa; 

• redukcja poziomu wykluczenia spolecznego; 

• kompleksowa rewitalizacja obszar6w 0 wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk 

spolecznych i gospodarczych. 

Projektem objcrte s~ nastcrpuj~ce dzialania: 

rewitalizacja i wyposazenie budynku przy ul. Moniuszki 5 z przeznaczemem 

na potrzeby Biblioteki Miejskiej wraz z fili,! Mediateka; 

remont i przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 3 z przeznaczemem na cele 

administracyjne UML; 

remont oraz przebudowa budynku przy ul. Tuwima 10 z przeznaczemem na cele 

administracyjne UML; 

- otwarcie kwartalu poprzez budowy drogi l'!cz'!cej ul. Tuwima z ul. Moniuszki; 

- remont ulicy Moniuszki; 

Calkowity koszt Projektu: 66237929,00 zl. (umowa nr UDA-RPLD.06.03.01-10-

0002/16-00 podpisana dnia 30.05.2017 r.), w tym srodki z budzetu miasta: 39586079,56 

zl, srodki UE: 26 651 849,44 z1. Okres realizacji projektu: 2015 - 2020. 

W 2018 r. Projekt zosta1 przekazany do realizacji do Zarz'!du Inwestycji Miejskich. 

Beneficjent - Miasto L6di w dniu 26.10.2018 r. zwr6ci1o siy do Urzydu 

Marsza1kowskiego z prosb,! 0 zaakceptowanie zmiany w projekcie w czysci Mediateka, 

polegaj,!cej na zmianie operatora z Domu Literatury na Biblioteky Miejsk,! w Lodzi. Miasto 

L6di jest podmiotem zarz'!dzaj'!cym zar6wno dla Domu Literatury jak i dla Biblioteki 
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Miejskiej w Lodzi. W ramach budzetu Biblioteki Miejskiej bydq przygotowywane zalozenia 

promocji dla calego Projektu, wykorzystujqce dzialania z zakresu multimedi6w: strony 

intemetowej, serwisu zdjyciowego, informacji prasowej w kooperacji z Biurem Rzecznika 

Prasowego i Nowych Medi6w Urzydu Miasta Lodzi. 

Dzialania wykonane w 2018 r. przez jednostk~ realizujllcll: Zarzlld Inwestycji 

Miejskich: 

1. W dniu 27.07.2018 r. zawarta zostala umowa na Przebudowy i remont na 

nieruchomosci przy ul. Moniuszki 3, 5 (Mediateka), w formule zaprojektuj i wybuduj 

z terminem zakonczenia inwestycji 27.12.2020 r. Wartosc inwestycji: 

36248 100,00 zl. 

2. W dniu 17.12.2018 r. zawarta zostala umowa na Remont i przebudowy nieruchomosci 

z przeznaczeniem na cele administracyjne UML przy ul. Tuwima 10, w formule 

zaprojektuj i wybuduj. Termin zakonczenia inwestycji: 30.11.2020 r. Wartosc 

inwestycji: 13 407 000,00 zl. 

3. W grudniu 2018 r. zawarto aneks do umowy na wykonanie nowej drogi w kwartale 

ulic: Piotrkowska - Tuwima - Sienkiewicza - Moniuszki, lqczqcej ul. Tuwima 

z ul. Moniuszki, zmieniajqcy termin zakonczenia inwestycji na dzien 15.11.2019 r. 

4. Ulica Moniuszki - przebudowa ulicy Moniuszki, w ramach kt6rej wykonana zostanie 

nowa nawierzchnia, zmodemizowana siec infrastrukturalna, oswietlenie, elementy 

malej architektury i zielen, zaplanowana jest do realizacji w latach 2019 (projekt), 

2020 (wykonanie). 

Planowane dzialania w 2019 r. 

1. Wykonanie projekt6w budowlanych i wykonawczych dla nieruchomosci przy 

ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10, uzyskanie decyzji konserwatorskich i decyzji 

o pozwoleniu na budowy. Rozpoczycie rob6t zabezpieczajqcych i budowlanych 

w przedmiotowych nieruchomosciach na podstawie wydanych zg6d i pozwolen. 

Jednostkq realizujqcq zadania w calosci jest Zarzqd Inwestycji Miejskich. 

2. Kontynuacja rob6t drogowych polegajqcych na wykonaniu przebicia nowej drogi, 

lqczqcej ulicy Tuwima z ulicq Moniuszki. Planowany term in zakonczenia inwestycji: 

listopad 2019 r. 
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3. Uruchomienie procedury przetargowej na wybor wykonawcy i zawarCle umowy 

na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy ulicy Moniuszki. 

4. Wspolpraca w okresie przygotowawczym z Bibliotek~ Miejsk~ (operatorem 

Mediateki) i z Wydzialem Kultury w celu prawidlowego wdrozenia Projektu 

w ramach zadan zwi~zanych z powolaniem Mediateki. 

2020 r.- zakonczenie procesu inwestycyjnego. 

GI6wne sukcesy i bariery: 

Rozstrzygniyto postypowania przetargowe, dokonano wyboru wykonawcow i zawarto umowy 

na wykonanie inwestycji dla realizacji zadan w nieruchomosciach przy ul. Moniuszki 3,5 

i Tuwima 10. Rozpoczyto prace projektowe dla wszystkich budynkow i prace interwencyjne 

(zabezpieczaj~ce) w budynku przy ul. Moniuszki 5. Wprowadzono zmIany 

do dokumentacji projektowej w zwi~zku z wystypuj~cymi kolizjami dla inwestycji, budowa 

drogi l~cz~cej ulicy Tuwima z ulic~ Moniuszki, umozliwiaj~ce podpisanie aneksu 

na kontynuacjy prac w 2019 r. Urz~d Marszalkowski w odpowiedzi na wniosek Beneficjenta 

przyj~l do wiadomosci zmiany operatora dla czysci Mediateki z Domu Literatury 

na Biblioteky Miejsk~. 

1.1.6. Projekty realizowane na obszarze NCL w zakresie Rewitalizacji Obszarowej 

Centrum Lodzi. 

W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi na obszarze Nowego Centrum Lodzi 

zaplanowane i realizowane s~ nastypuj~ce inwestycje: 

Projekt 2 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi (ROCL). 

1. ul. Traugutta zadanie inwestycyjne obejmuje przeprowadzenie biegu 

ul. Traugutta w JeJ starym sladzie, uporz~dkowanie przestrzeni miejskiej 

oraz uspokojenie ruchu, wprowadzenie zieleni i obiektow malej architektury. 

Umowa z Wykonawc~ zostala podpisana w dniu 20 listopada 2017 r. Wykonawca opracowal 

dokumentacjy projektow~ niezbydn~ do zrealizowania inwestycji drogowej. 
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W czerwcu 2018 r. rozpoczyto roboty budowlane. Ze wzglydu na bardzo duz,! ilos6 kolizji 

energetycznych realizacja inwestycji zostala przedluzona do 2019 r. 

2. ul. Sienkiewieza zadanie inwestycyjne obejmuje remont chodnikow 

w ul. Sienkiewicza, uporz,!dkowanie przestrzeni miejskiej oraz uspokojenie ruchu, 

wprowadzenie zieleni i obiektow malej architektury. 

Umowa z Wykonawc'! zostala podpisana dnia 11 grudnia 2017 r. Wykonawca opracowywal 

dokumentacjy projektow,! umozliwiaj,!c,! realizacjy robot budowlanych w 2019 r. 

3. Uklad ulie uzupelniaj~eyeh w kwartale ulie: Traugutta - Sienkiewieza - Tuwima 

- Kilinskiego. 

Postypowanie przetargowe zostalo rozstrzygniyte. W dniu 26.1 0.20 18 r. zawarto umowy 

z Wykonawc'!. Rozpoczyto opracowanie dokumentacji projektowej . 

4. Droga I~ez~ea ul. Sienkiewieza i ul. Wsehodni~. 

Postypowanie przetargowe zostalo rozstrzygniyte. W dniu 26.1 0.20 18 r. zawarto umowy 

z Wykonawc'!. Rozpoczyto opracowanie dokumentacji projektowej. 

5. Sienkiewieza 22. 

Przeprowadzono dwa postypowania przetargowe. Z uwagi na zbyt wysokie oferty oba 

postypowania zostaly uniewaznione. 

6. Sienkiewieza 26. 

Stan na koniec roku 2018: przetarg nieogloszony. 

7. Sienkiewieza 28/30 i Tuwima 12a. 

Inwestycje realizowane przez Komendy Wojewodzk,! Policji w Lodzi - Partnera Miasta 

przy realizacji Projektu 2 ROCL. 
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Projekt 3 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Lodzi (ROCL). 

1. ul. Tuwima - zadanie inwestycyjne obejmuje uporz').dkowanie przestrzeni miejskiej 

oraz uspokojenie ruchu, wprowadzenie zieleni i obiektow malej architektury. 

Umowa z Wykonawc'). zostala podpisana 29 grudnia 2017 r. Wykonawca opracowal 

dokumentacjy projektow'). umozliwiaj').c'). realizacjy robot budowlanych. Wykonawca realizuje 

roboty budowlane. Roboty budowlane byd'). kontynuowane w 2019 r. 

2. Park Moniuszki - zadanie inwestycyjne obejmuje rewaloryzacjy historycznej czysci 

parku, wl').czenie do niego nowej czysci poludniowej, budowy fontanny posadzkowej 

oraz wykonanie repliki istniej').cego ogrodzenia cerkwi. Prace prowadzone byd'). przy 

szczegolnym uwzglydnieniu istniej').cego drzewostanu. Zagospodarowanie przestrzeni 

poprawi czytelnosc charakterystycznego osiowego ukladu. Wprowadzone no we 

elementy jak plac zabaw, silownia plenerowa oraz fontanna s'). formami wpisuj').cymi 

siy w now'). jakosc projektowanej przestrzeni, ktorej glownym atutem ma pozostac 

wielopoziomowa struktura projektowanej i istniej').cej zieleni. 

Wykonawca opracowal dokumentacjy projektow'). umozliwiaj').c'). realizacjy robot 

budowlanych. Wykonawca realizuje roboty budowlane od pazdziernika 2018 r. Planowane 

zakonczenie robot - pazdziernik 2019 r. 

3. Tuwima 46 - zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowy i rozbudowy budynkow 

przy ul. Tuwima 46 z przeznaczeniem na funkcje biurowe dla Instytucji Eel Lodz -

Miasto Kultury, lokale kreatywne oraz na potrzeby biblioteki miejskiej . Budynek 

zostanie rozbudowany i nadbudowane zostanie poddasze czysci istniej ').cej. 

Wprowadzona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna 

z klimatyzacj')., instalacja niskopr').dowa oraz instalacja bezpieczenstwa pozarowego. 

Obiekt zostanie calkowicie wykonczony i wyposazony. Teren zewnytrzny adaptowany 

zostanie na wspoln'). strefy dziedzinca dla pracownikow oraz zewnytrzny taras 

biblioteki. 

12 



Wykonawca opracowal dokumentacjy projektow~ umozliwiaj~c~ realizacjy robot 

budowlanych. Wykonawca realizuje roboty budowlane od pazdziernika 2018 r. Planowane 

zakonczenie robot - grudzien 2019 r. 

4. Tuwima 52 - zadanie inwestycyjne obejmuje czysciow~ zmiany funkcji budynku 

frontowego mieszkalnego wielorodzinnego na budynek mieszkaniowy z lokalami 

uslugowymi, biurowymi. Budynek zostanie rozbudowany i nadbudowany w czysci 

wschodniej. Wprowadzona zostanie instalacja centralnego ogrzewania, wentylacja 

w czysci z klimatyzacj~, lub mozliwosc jej montazu, nowa instalacja elektryczna 

oraz instalacje ppoz. Obiekt zostanie w pelni wykonczony i wyposazony. Teren 

zewnytrzny zostanie zaaranzowany na rzecz mieszkancow i uzytkownikow. 

W styczniu 2018 r. zawarto umowy z Wykonawq. Opracowano dokumentacjy projektow~ 

umozliwiaj~c~ realizacjy robot budowlanych. Wykonawca rozpocz~l realizacjy robot 

w pazdzierniku 2018 r. 

Ponadto w bezposrednim sasiedztwie NCL planowane sa nastepujace inwestycje: 

1. ul. Tuwima 33. 

W styczniu 2018 r. zawarto umowy z Wykonawc~. Opracowano dokumentacjy projektow~ 

umozliwiaj~c~ realizacjy robot budowlanych. Wykonawca rozpocz~l realizacjy robot 

w pazdzierniku 2018 r. 

2. ul. Tuwima 35. 

W styczniu 2018 r. zawarto umowy z Wykonawq. Opracowano dokumentacjy projektow~ 

umozliwiaj~c~ realizacjy rob6t budowlanych. Wykonawca rozpocz~l realizacjy rob6t 

w pazdzierniku 2018 r. 

3. ul. Narutowicza 4 i 12. 

W wyniku postypowania przetargowego zawarto umowy z Wykonawc~. W 2018 r. 

realizowano roboty budowlane niewymagaj~ce pozwolenia na budowy oraz opracowywano 

dokumentacjy projektow~. 
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4. ul. Narutowicza 12. 

Z uwagi na uniewaznienie postypowania przetargowego ogloszonego w 2017 r. i w 2018 r. 

przeprowadzono kolejne postypowanie przetargowe. W wyniku postypowania zawarto 

umowy z Wykonawcll. W 2018 r. opracowywano dokumentacjy projektowll. 

5. ul. Piotrkowska 77. 

W wyniku postypowania przetargowego w dniu 27.04.2018 r. zawarto umowy z Wykonawq. 

W 2018 r. realizowano roboty budowlane zwillzane z remontem konserwatorskim elewacji 

od strony podw6rza oraz opracowywano dokumentacjy projektowll. 
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1.2. Szczegolowe zestawienie projektow wchodz~cych w sklad Programu Nowe Centrum Lodzi. 

Ponizsza Tabela ilustruje g16wne projekty wchodz~ce w zakres Programu NCL, koordynowane lub prowadzone przez Urz~d Miasta Lodzi, 

wraz z informacj~ 0 poziomie ich realizacji: 

Bud:iet Harmonogram Rzeczowy 
Procent Zaawansowanie 

Lp. Nazwa projektu Planowana Procent 
realizacji uwagi Aktualny Wykonanie Data realizacji 

czasowe 
bud:iet bud:ietu rozpocz~cia 

data bud:ietu realizacji prac 
zakonczenia prac 

"ModemizllGja linii koIeJo~j 
Wafszawa L6d~ ~tap II,L:ot 
B2 - odGin~k L6di Witlz€w -

L6di Fahrycma;ze statj~ L6di 
Faoryczna orat budtlwa c:-zysci 

podzietfiii€j dWOfGli L6d~ 
-, 

F aotyGzha przemac~onej 
dla oclprawy i pfZYrj~6 

Projikt i pOGil:~g6w 1 7~92'8f)4£1,71 1'75'9 2;S9 4,)1,71 si€ 11 grn 16 10'0% 100% 100% 
Qtaz ooslugi pt>c1romyc'h. tl tl 

Zi'eal1zQwany 

Ptziolidowa ukIa:-du 
df6gowega i inrraStfUI<fifry 

wok61 Iiililtimodalnego dworca 
L6dz FaOfYcma - hUdowa 

zlhtegt6waneg6 w~zla 
prz€sladkow~go nad i pod 

til. WygIoWll". 
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- -

W powyzszym zadaniu 

2 
wliczono te-z: Projekt 

W yzd Multimodatny ptiy 435 ],83 364,00 432 340 58~,OO sie II grul6 100% '99% 100% ztealizowany 
Dworcu L6di Fabtycma*. zl zl 

W 2015 r. 
zaktualizowano 
dokumentacjy 
aplikacyjn(!, 

podpisano aneks 
do umowy 

o dofinansowanie 
i uzyskano 

pozytywn(! opiniy 
Jaspers. 

Wartosc projektu 

Rewitalizacja EC-l ijej zgodnie 

3 adaptacja na cele kulturalno-
310 000 000,00 

230 177 483,59 zJ sty 08 gru 15 100% 74% 100% 
z aneksem 

zJ 265.009.312,15 zJ, artystyczne. 
wartosc 

dofinansowan ia 
82.646.815,75 zl. 

Projekt zostaJ 
rozliczony, koszty 

kwalifikowalne 
zostaly wykonane 

do pelnej 
wysokosci. 
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UWAGA: Kwota 
wydatk6w 
z instytucji 

realizuj~cej projekt 
jest wierksza 

od kwot 
zapisanych 

w wydatkach 
miejskich, z uwagi 

na sukcesywne 
dokonywanie 

zwrot6w podatku 
VAT z inwestycji. 
W roku biez~cym 

zwroty te 
pomniejszaj~ 

wydatki miasta. 

ZAKONCZONY 
Projekt zostal 
zakonczony 
i rozliczony 
z koncem 

2015 r. Uzyskano 
decyzjer KE 

o zatwierdzeniu 
duzego projektu 

oraz zatwierdzono 
wniosek 0 platnosc 

koncow~. 



22 stycznia 2016 r. 
podpisano umowy 
dotacji pomiydzy 
Miastem Lodzi,! 

a ECI L6dz-
Miasto Kultury. 

W lutym 
opracowano 
szczeg6lowy 
harmonogram 

prac. W kwietniu 
2016 r. rozpoczyto 
dialog techniczny 

dot. projektu 
Centrum Nauki 

Rewitalizacja EC-l - rozw6j i Techniki 

4 
funkcji wystawienniczo -

edukacyjnych (Program Nowe 
900 000,00 zl 652 862,99 zl paz 15 gru 16 100% 73% 100% w zakresie strefy 

dla dzieci 
Centrum Lodzi). oraz warsztatu. 

Od pocz,!tku maja 
2016 r. powolano 

Zesp61 
Projektowy, kt6ry 

rozliczany jest 
w ramach dotacji . 
Dnia 27.05.2016 r. 
ogloszono przetarg 

na opracowanie 
dokumentacji 

przygotowawczej 
dla projektu 

obejmuj,!cego 
Strefy dla dzieci 
oraz Warsztat. 
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W przetargu 
wyloniono finny 

Deloitte, 
25.07.2016 r. 

pod pisano umowy. 
Opracowano 

koncepcjy i PFU. 
Opracowano PFU 
dla budynku EC-I 

Wsch6d 
na potrzeby 

NCKF. 

Projekt ZIT, 
wpisany na listy 

Projekt6w 
Strategicznych 
Miasta Lodzi, 

zgodnie 
z Zarz1!dzeniem Rozw6j funkcj i 
nr 3295NIlI16 wystawienniczo -

z dnia 
5 

edukacyjnych Centrum Nauki 
21 574 000,00 zl 1 003 722,90 zl lis 16 mar 20 35% 5% 63% 06.04.2016 r. i Techniki w Lodzi 

wraz z zapleczem 
W "ECI L6di-warsztatowym. 
Miasto Kultury" 

wLodzi 
zarz1!dzeniem 

Dyrektora 
Nr 9/2017 z dnia 

31.01.2017 r. 
powolano 

Kolegium i Zesp61 
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ds. realizacji 
projektu celem 
zapewnienia 

jego prawidlowej 
realizacji . 

Przygotowano 
i zlozono 

do Stowarzyszenia 
L6dzki Obszar 
Metropolitalny 

wniosek 
o dofinansowanie 
projektu w ramach 
RPO WL na lata 

2014-2020 
(29 marca 2017 r.). 

Projekt przeszedl 
pozytywnie oceny: 

strategiczn£!, 
formaln£! 

oraz merytoryczn£! 
w trybie 

pozakonkursowym 

Podpisano umowy 
o dofinansowanie 

projektu 
wdniu 

29.06.2017 r. 
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Wdniu 
23.02.2017 r. 

podpisano umowy 
dotacji pomiydzy 

Miastem L6di 
a "ECI L6di

Miasto Kultury" 
wLodzi. 

Uruchomiono 
postypowania 

w trybie 
przewidzianym 
w Pzp na prace 

projektowe 
w zakresie 

powstania mini 
strefy dla dzieci 
maj~cej miescic 

Sly przy 
planetarium 
(w ramach 

ogloszonego 
wdniu 

02.03.2017 r. 
konkursu 

na "Opracowanie 
projektu 

przebudowy EC I 
W sch6d wraz ze 

stworzeniem 
koncepcji 

plastyczno
przestrzennej 
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wnytrz 
oraz wykonanie 
szczeg61owego 

opracowania 
dokumentacji 
projektowej 

pelnobranzowej 
i projekt6w 

wystaw stalych 
wNarodowym 

Centrum Kultury 
Filmowej 

wLodzi wraz 
z pelnieniem 

nadzoru 
autorskiego nad 

realizacj~ 

projektu". 

Wwyniku 
negocjacji bez 

ogloszenia 
wybrano 

Wykonawcy ww. 
postypowania 

i wdniu 
09.11.2017 r. 

podpisano z nim 
umowy. 

Od momentu 
podpisania umowy 

z Wykonawc~ 
zam6wienia 
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trwaj,! prace 
projektowe 
w zakresie 

powstania mini 
strefy dla dzieci. 

W grudniu 2018 r. 
dokonano odbioru 

projektu 
wykonawczego 

w zakresie 
powstania mini 
strefy dla dzieci 
maj,!cej miescic 

Sl(( przy 
planetarium. 

WI p6lroczu 
2018 r. 

przygotowywana 
byla dokumentacja 

do kolejnych 
przetarg6w 

urucham ianych 
w ramach 

projektu, w tym 
m.tn. 

do przetarg6w 
na wyposazenie 

warsztatu 
technicznego. 

Przeprowadzono 
post((powania 
przetargowe 
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maj~ce na celu 
wybor 

poszczegolnych 
wykonawcow na 

wyposazenie 
warsztatu 

technicznego. 

Postypowania 
rozstrzygniyto, 

podpisano umowy 
z wykonawcami 
i zrealizowano 

dostawy. Wybrano 
wykonawcy, 

na scenariusze 
wystawy stalej 

. . 
I czasoweJ 

w strefie dla 
dzieci. 

Odbi6r 
scenariuszy mial 

mleJsce 
wI kwartale 

2018 r. Trwaly 
rowniez prace nad 
tworzeniem OPZ 
do ogloszonego 

wdniu 
25.06.2018 r. 

przetargu 
n ieograniczonego 

na "Wykonanie 
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ekspozycji 
oraz dostawy 

wyposazenia strefy 
dla dzieci wraz 
z niezbydnymi 

uslugami 
projektowymi 

i robotami 
budowlanymi 

w strefie dla dzieci 
i w warsztacie 
technicznym". 

7 wrzesnia 2018 r. 
mialo miejsce 
otwarcie ofert 

w ramach 
ww. postypowania. 
Wykonawca zostal 

wybrany 
i podpisano 

zmm umowy 
05.12.2018 r. 

Wdniu 
17.01.2018 r. 

podpisano umowy 
dotacji pomiydzy 

Miastem L6di 
a "Eel L6di

Miasto Kultury" 
w Lodzi. 
Wdniu 

01.02.2018 r. 



podpisano aneks 
nrUDA-

RPLD.06.0 1.0 I -
10-0001117-01 

do umowy 
o dofinansowanie 

projektu. 

Wdniu 
23 .04.2018 r. 

pod pisano aneks 
nrUDA-

RPLD.06 .0 1.0 I-
I 0-000 III 7-02 

do umowy 
o dofinansowanie 

projektu. 

W dniu 22.10.2018 
zostal podpisany 
aneks nr UDA-
RPLD.06.0 1.0 I-
10-0001 /17-03 

do umowy 
o dofinansowanie 

na projekt, 
ktory wydluZyI 
okres realizacji 

projektu do 
31.03 .2020 r. - oraz zostala 
zwiykszona 

wartosc calkowita 
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ogolem projektu 
do poziomu 

21 574000,00 zl. 

Skladane s~ 
wnioski 0 platnose 

do IZ RPO WL. 
Realizowane sll 

wydatki zwillzane 
z zarzlldzaniem 

projektem. 

UWAGA! 
Wykonanie 
wynikajllce 

z budzetu miasta 
moze bye inne, niz 

to kt6re zostalo 
wskazane. R6Znica 

miydzy kwotll 
wykonania 

z budzetu miasta 
Lodzi, 

a pokazanll 
w wykonaniu 

budzetu projektu 
w niniejszej tabeli 

wynika z 
uwzglydnienia 
srodk6w EFRR 

oraz VAT. 



Projekt ZIT, 
wpisany na list€( 

Projektow 
Strategicznych 
Miasta Lodzi, 

zgodnie 
z Zarz~dzeniem 
or 3295NIIIl6 z 

dnia 06.04.2016 r. 

W Instytucj i 
Kultury 

zarz~dzeniem 

Dyrektora 
Nr 22/201 7 z dnia 

Poszerzenie oferty kulturalno - 20.03 .2017 r. 

6 edukacyj nej Narodowego 20 000 000,00 zl 920917,84 zl lis 16 cze 20 25% 5% 58% powolano 

Centrum Kultury Filmowej . Kolegium i Zespol 
ds. realizacji 

projektu celem 
zapewnienia jego 

prawidlowej 
realizacji. 

Wdniu 
23.02.2017 r. 

podpisano umow€( 
dotacji pomi€(dzy 

Miastem Lodi 
a "ECI Lodi-

Miasto Kultury" 
wLodzi . 

Przygotowano 
i zlozono 
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do Stowarzyszenia 
L6dzki Obszar 
Metropolitalny 

wniosek 
o dofinansowanie 
projektu w ramach 

RPOWL 
na lata 2014-2020 
(29.03.2017 r.). 

Projekt przeszedl 
pozytywnie oceny: 

strategiczn£!, 
formaln£! 

oraz merytoryczn£! 
w trybie 

pozakonkursowym 

Podpisano umowy 
o dofinansowanie 

projektu 
wdniu 

29.06.2017 r. 
02 .03.2017 r. 

ogloszono 
postypowanie 
o udzielenie 
zam6wienia 
publicznego 

w trybie konkursu 
na "Opracowanie 

projektu 
przebudowy EC 1 
W sch6d wraz ze 

stworzeniem 
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koncepcji 
plastyczno

przestrzennej 
wn((trz 

oraz wykonanie 
szczeg6lowego 

opracowama 
dokumentacji 
projektowej 

pelnobranzowej 
i projekt6w 

wystaw stalych 
wNarodowym 

Centrum Kultury 
Filmowej w Lodzi 
wraz z pelnieniem 

nadzoru 
autorskiego nad 

realizacj~ 
projektu". 

Wwyniku 
negocjacji bez 

ogloszenia 
wybrano 

Wykonawc(( 
ww. post((powania 

i wdniu 
09.11.2017 r. 

podpisano z nim 
umow((. 

W dniu 18.12. 
2018 r. dokonano 
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odbioru projekt6w 
wykonawczych 
oraz pozostalej 
dokumentacj i 
przewidzianej 

do dostarczenia 
w ramach w/w 

umowy. 

Wdniu 
17.01.2018 r. 

podpisano umowy 
dotacji pomiydzy 
Miastem L6di a 

"Eel L6di
Miasto Kultury" 

wLodzi. 

Wdniu 
09 .04.2018 r. 

podpisano aneks 
Nr UDA

RPLD.06.0 1.0 I-
10-0002/ 1 7 -01 

do umowy 
o dofinansowanie 

projektu . 

Wdniu 
21.1 1.2018 r. 

podpisano aneks 
NrUDA

RPLD.06.0 1.0 I-
10-0002/ I 7 -02 
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do umowy 
o dofinansowanie 
projektu, ktory 
wydluzyl okres 

realizacji projektu 
do 28.06.2020 r. 

Skladane S'l 
wnioski 0 platnose 

do IZ RPO WL. 
Realizowane S'l 

wydatki zwi'lzane 
z zarz'ldzaniem 

projektem. 

UWAGA! 
Wykonanie 
wynikaj'lce 

z budzetu miasta 
moze bye inne, niz 

to ktore zostalo 
wskazane. R6Znica 

miydzy kwot'l 
wykonania 

z budzetu miasta 
Lodzi, 

a pokazan'l 
w wykonaniu 

budZetu projektu 
w niniejszej tabeli 

wynika 
z uwzglydnienia 
srodk6w EFRR 

orazVAT. 



Wykonano 
dokumentacjy 
projektow~ dla 

rozbudowy ulicy 
Nowotargowej 

oraz przebudowy 
ul. Targowej 

oraz poniesiono 
wydatki z tytulu 
remont6w lokali 

zastypczych. 

W zwi~zku 
z przekroczeniem 

Przebudowa ukladu kwoty 
przeznaczoneJ 

7 
drogowego wok61 

II 554 784,00 zl 61 033857,92 zl sty 10 gru 21 80% 85% 75% na realizacjy multimodalnego dworca L6di 
zadania F abryczna * * . 

w postypowaniu 
przetargowym 

na wyb6r 
wykonawcy, 

przetarg zostal 
uniewazniony 

a realizacja 
inwestycji 

wstrzymana, 
w skutek czego 

dokonano 
zmniejszenia 

srodk6w 
na zadaniu w 
ramach WPF. 
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Ogloszono 
postypowanie 

przetargowe na 
wyb6r wykonawcy 

dokumentacji 
projektowej 

budowy drogi 
2KDYwNCL. 

8 
EC-l - Poludniowy - Wsch6d. 

301 305,00 zl 301 305,00 zl mar 13 gru 13 100% 100% 100% zakonczony (projekt przygotowawczy). 

Projekt ZIT 
wpisany na listy 

Projekt6w 
S trategicznych 
Miasta Lodzi, 

zgodnie 
i 

z Zarz£!dzeniem 
nr 3295NIV16 

Rewitalizacja EC-l z dnia 

9 Poludniowy W sch6d (Program 21 700 000,00 zl 2621387,78 zl cze 16 kwi 20 40% 12% 66% 
06.04.2016 r. 

Nowe Centrum Lodzi). 
W dniu 23 .02.2017 
podpisano umowy 
dotacji pomiydzy 
Miastem L6di a 

"ECI L6di-
Miasto Kultury" w 

Lodzi. 

06.03.2017 r. 
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aneksowano 
umowy dotacji . 
Po dwukrotnym 
uniewaznieniu 
przetargu na 

"Zaprojektowanie 
i wykonanie robot 

budowlanych 
polegaj~cych 

na przebudowie, 
nadbudowie 
i rozbudowie 

zesporu dawnych 
warsztatow na 

potrzeby "Centrum 
Komiksu 
i Narracji 

Interaktywnej ", 
przeprowadzeniu 

dialogu 
technicznego 

z potencjalnymi 
wykonawcami, 

wybrano w trzecim 
ogloszonym 

postypowaniu 
Wykonawcy 

przedsiywziycia 
i pod pisano z nim 

umowy. 

Wykonano 
rozbi6rki. 

W I...E..0lroczu 
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2018 r. trwaly 
roboty budowlane 
w budynku EC-1 

Poludniowy 
Wsch6d 

oraz 
przygotowywany 

bylOPZ 
na zakup 

wyposazenia 
do Centrum 

Komiksu 
i Narracji 

Interaktywnej. 
Wdniu 

17.01.2018r. 
pod pisano umowy 
dotacji pomiydzy 

Miastem L6di 
a "EC1 L6di

Miasto Kultury" 
w Lodzi. W dniu 

21.1 1.2018 r. 
podpisano aneks 

do umowy nr 
RPLD.06.0 1.0 I-
10-0002/16-03 

do umowy 
o dofinansowanie 

projektu, kt6ry 
wydluzyl okres 

realizacji projektu 
do 30 kwietnia 

2020 r. 



Skladane S'l 
wnioski 0 platnose 

do IZ RPO WL. 
Realizowane S'l 

wydatki zwi'lzane 
z zarz'ldzaniem 

projektem 
i robotami 

budowlanymi. 

UWAGA! 
Wykonanie 

wynikaj'lce z 
budzetu miasta 

moze bye inne, niz 
to kt6re zostalo 

wskazane. R6znica 
miydzy kwot'l 

wykonania 
z budzetu miasta 

Lodzi, a pokazan'l 
w wykonaniu 

budzetu projektu 
w niniejszej tabeli 

wynika z 
uwzglydnienia 
srodk6w EFRR 

oraz VAT. 

Specjalna Strefa Kultury - wartose kontraktu: 
Miasto -10 prace przygotowawcze i I 200 000,00 zl 1 154 176,00 zl lut 13 gru 14 100% 96% 100% 

1 154 176 zl 
dokumentacyjne. 

(ZNeL) 

37 



PKP S.A.: 
441 324 zl, 

kontrakt zostal 
wykonany 

Brama Miasta - Koordynacja 
nie 11 sprzedaZy nieruchomosci pod 0,00 zl 0,00 zl sty 13 gru 13 100% 

dotyczy 
100% zakOllczony 

budowy Bramy Miasta. ( 1). 

Zadanie 
zrealizowane 
w 100%. Caly 

obszar Nowego 
Centrum Lodzi 

objyty jest 
obowi'lzuj'lcymi, 

Koordynacja Projektu nastypu j 'lcym i 

Miejscowy Plan nie 
Miejscowymi 

12 
Zagospodarowania 0,00 zl 0,00 zl maj 13 gru 14 100% 

dotyczy 
100% Planami 

Przestrzennego. Zagospodarowania 
Przestrzennego 

(uchwaly 
nr III/40/14 

z 29.12.2014; 
III/41114 

z 29.12.2014, 
XXIX1756/16 

z 11.05.2016 r. 

Analiza funkcjonalnego 
13 zagospodarowania terenu NCL 418 200,00 zl 418 200,00 zl sty 13 gru 13 100% 100% 100% zakonczony 

AFZ. 

38 



14 
Analiza Stanow Prawnyeh 

305 000,00 zl 305 000,00 zl sty 13 lis 13 100% 100% 100% zakonezony NCL. 

Analiza stanu istniej'leego i 

15 
wybor metodyki zarz'ldzania 

156 000,00 zl 156 000,00 zl mar 13 lis 13 100% 100% 100% zakonezony projektami i portfelem 
projektow. 

W dniu 8 kwietnia 
2015 r. zadanie 
wykonywane 

w ramaeh Umowy 
zostalo przekazane 

wewnytrznie 
(wraz ze srodkami 
przeznaezonym i 

na ten eel) 
Zakup, instalaeja i wdrozenie w ramaeh M iasta 

Systemu Prowadzenia Lodzi -

16 
Projektow i Koordynaeji 

1 998 750,00 zl 1 998 750,00 zl maj 14 paz 16 100% 100% 100% 
Wydzialowi 

Dzialan w obszarze NCL ds. Zarz'ldzania 
(Program Nowe Centrum Projektami Urzydu 

Lodzi). Miasta Lodzi (na 
moey Aneksu 

z dnia nr I 
do Umowy 

nr 
59/WKP/PO/20 14, 
podpisanej w dniu 

6 marea 2015 r. 
wLodzi). 

Protokol odbioru 
podpisano z dat'l 
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31 pazdziemika 
2016 r. Korekty 

ujyte 
w zastrzezenia 

ujyte do protokoru 
odbioru 

Wykonawca 
zrealizowal 

do dnia 9 stycznia 
2017 r. 

W pierwszym 
p6lroczu 

20 I 7 r. trwaly 
prace zwi~zane 

z uzupelnianiem 
w Systemie 
informacji 

o projektach 
real izowanych 

przez kom6rki org. 
miasta i jednostki 

podlegle. 

R6wnolegle 
przygotowywano: 

zarz~dzenie 

wprowadzaj ~ce 
System 

Monitorowania 
Projekt6w, 
instrukcjy 

uZytkownika 
oraz --",-odrycznik 



zawlerajllcy 
zasady 

procedowania 
inicjatyw 

i projekt6w. 
System wdrozono 

we wrzesniu 
2017 r., 

od tego czasu 
funkcjonuje w 

UML i miejskich 
jednostkach 

organizacyjnych. 
Opracowanie koncepcji 
realizacyjnej systemu 

monitoringu, bezpieczenstwa 
17 oraz platformy wdrazania 387450,00 zl 387450,00 zl sty 14 lis 14 100% 100% 100% zakonczony 

uslug typu "inteligent city" dla 
obszaru Nowego 
Centrum Lodzi. 

Zakonozony . 
, Kwota proj'ektu 

prz;ygotowawGZeg 
o uwzgl~dhiofia I 

Rewitalizacj-a przestrzeni 
jest miejskiej ptzy ul. Moniuszki 

w ~daniu nr 19 
18 

3,5 i TUwima 10 (Program 
0,00 zl 0,00 zl sty 14 gru 14 100% 0% 100% ph "Rewitalizacja Nowe 

prtestneni Centrum L6dzi) - prace 
miejskiejprzy pr:zygotowawcz€. 

ul. Monluszki 3,5 
i Tuwima 10 

(Program Nowe 
Centrum Lodzi)" 
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Projekt wpisany 
iia list€( Ptojektow 

Strategicznych 
Ivtiasta Lodzi 

uoiegaj~cych si€( 
o dofinansowanie 

UE, zgodnie 
z Zar~dzeniem 

Rewitalizacja przestrzeni or 7421NV13 z 

miejskiej ptzy ul. Moniuszki dnia 03.1l.2014. 

19 3,5 i Tuwiina 10 (Program 66237929,00 zl 1 590 398,68 zl sty 16 gtu20 24% 2% 60% 
30 maja 2017 

Nowe pod pisano umow€( 

Centrum Lodzi). zRPO 
'0 dofinansowanie. 

Realizacja 
inwestycji 

budowlanych -
ZIM. Niniejszy 

fapoft uwzglC(dnia 
wydatki obj€(te 

umow~ 

o doflnansowanie. 

Zawarto umowC( 
z Wykonawq 

w systemie 

Budowa rynku wraz z ukladem zaprojektuj 

20 komunikacyjnym na terenie 90 4 1 0 581,00 zl 1 328 988,97 zl sty 16 gru 20 25% 1% 60% 
i wybuduj 

Nowego Centrum Lodzi. dla budowy drogi 
podziemnej 

wraz 
z zagospodarowa-
niem na poziomie 
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"0" oraz 
zaprojektowaniem 

parkingu 
i plyty rynku 

NCL. 
Laboratorium transportu 

"LaboT" 
Zintegrowany program 

zagospodarowania teren6w 
pod planowane Centrum Nauki 

zakonczony - brak : i Techniki 
21 w ramach EC 1 L6dt - Miasto 285 360,00 zl 285 360,00 zl mar 13 gru 13 100% 100% 100% budzetu na projekt 

Kultury obejmuj~cy koncepcjy real izacyj ny 
utworzenia 

w Lodzi muzeum lotnictwa i 
muzeum transportu oraz 
program funkcjonalno -

uZytkowy. 
ENTER.HUB - Europejska 

zakonczony 
siec wsp6lpracy w zakresie 

Projekt rozliczony. 
22 tworzenia multimodalnych 183 666,00 zl 172 959,17 zl lut 13 kwi 15 100% 94% 100% 

Nie wykorzystano 
wyz16w kolejowych 

w calosci budzetu. 
i ich korzysci dla miast. 

Master Plan dla realizacji 
Programu Nowe Centrum 

23 
Lodzi (w tym m.in. 

873 300,00 zl 873 300,00 zl sty 14 gru 14 100% 100% 100% zakonczony 
Opracowanie strategii 

sprzedai:y nieruchomosci w 
obszarze NCL). 
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Brak budzetu na 
projekt 

realizacyjny dla 
przedmiotowego 

projektu. 
lednoczesnie 

wskazac nalery, ze 
w ramach ujytego 

Budowa systemu monitoringu, w niniejszym 
bezpieczenstwa oraz platformy raporcie pn . 

24 wdrazania uslug typu 0,00 zl 0,00 zl 0% 0% 0% Rewitalizacja 
"intelligent city" dla obszaru obszarowa 

Nowego Centrum Lodzi . centrum Lodzi 
(w zakresie 

obszaru NCL) 
powstanie system 

monitoringu 
miejskiego 

wraz z niezbydn£! 
infrastruktur£! 

swiadowodow£!. 

25 Makieta Nowego Centrum 
100 000,00 zl 98400,00 zl lip 14 gru 14 100% 98% 100% zakonczony Lodzi. 

, 

W czerwcu 2015 I 
wyloniono 

~ 

Brama Miasta - Koordynacja nabywcy - A 15 
nie Tenali Investments 26 sprzedary nieruchomosci pod 0,00 zl 0,00 zl sty 15 lip 15 100% 

dotyczy 
100% 

Sp z 0.0. Sp k .. budowy Bramy Miasta. (2). 
Uzyskana 

w przetargu kwota 
sprzedary 

44 



nieruchomosci 
ustalona zostala w 
wysokosci 28 492 
100, 00 zl netto + 

23% VATw 
kwocie 6 553 1 

83 ,00 zl. 
Podpisanie umowy 
nast~pilo 13 lipca 

2015 r. 

ZakoQczony. 

Z zakresu projektu 
wydzielono 2 

bsoone prbjekty 
wskazane z poz. 

27 a i 27 b 
Przygotowah i€ dokumehtaGj i 

projektowej dla potrzeb 
nihi€jszego 

Raportu. 
RewltaliZacji Obszarowej 

27 
Centrum Lorlzi (d) ; 

9140$0;00 zl 

(dla hieruchomosci 

OpraGowanie PFU dla 
914 050,0'0 zl przy Sienkiewkza 

22 
. niefUclfoifiosei prty ul. 

Siertkiewlcza 22, Sienkiewkza 
i Sienkiewicza 

75/77; POW 421 Skladowa 14. 
75/77) 

W zbiorczym 
poclsumowanlu 

kwot wszystkich 
projektow 

uwzglydnione s4 
kwoty z pozycji 
27. Aby unikn~c 

dublowania kwot -
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poz 2ia i 270 fih~ 
sll zHGZane. 

J ednoczesnie 
odlozono w czasie 

d€cyzj ~ 
ro przystifpiehiu 

do fazy 
przygot6wawczej 
dia nleruchomosci 

ptZy ul. POW 
42/Skladowa 14 

-

Zreal iZowafiy. 
Dokuhlentacj~ 
l>r~ekazafio 
de> Biura (\s . 

Przygotowafti~ RewitaJ:izacji. 

zintegrowanego prbgrarfiU R@a1izatotetn 

zagosp6darowafii'a tetecnow, w proj'ekm oljldzie 

celu plafiDwatrega rOiszerzirria ZlM (grudzieil 

27a Merry Kulturalnej W ram'ffch 535 O~O,OO :il 535 050,0'0 zl cte 15 paz 15 1Oif% 100'0/6 100% :201'8 - listopad 

Prognimu Nowego Centrum 2020) 

Lodzi i p61~GZenla Ide4 projektu jest 

funkcjonalhego rewitatizacja 

ze Sttef~ WielkOfnlejsk~. lad'aptacja ooiektu 
pofaotyczrrego 

prrzy 
ul. Sienkiewicza 
15177wLodzl 

w.raz 
z przystosowaniem 
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-

pod fiow4 si'€dz"ib~ 
T€atfti Pifi6k1o 
oraz pfZ€SIDZen 
dedykowafi4 fia 

ptowadZefite 
dz-iaJaliiOsei 
kulturaIhO ~ 

spolet zn€j prz€z 
p'6c1mloty 
prywatne 

wfazz 
kompleksoWym 

zagospodatowanie 
rfi przestrz€hi. 

- - - - -- -
Ptzygotowan ie dokuih€fitaej i - ZreaHzowany. 

dotyczl!cej rewitalizacji 'i Dokuhlentaejy 
adaptacji nieruchoihosci prz:;y przekazano 
01. SiefikiewrcZli 22 w Lodzi fro 'Biura 

27b ha pottzeby inkubatora 
379 000,00 zl 379 000,00 :zl cze 15 pat 15 rofi% 10'0% 1{)0% '<is. R:€wita1i~aGji 

przedst~oi6fG~osG.i sektbfa gier Realizatof€"fil 
kompli'tltto\\-YGh w mmaGh projektu b~tlzie 

Projektu R€witaliza~ji ZIM (gtudzien 
obS'"tarowej eeotfum l:odzl ~ 20 18 ~ gtudzien 

Projekt 2. 2020). 

W zwil!zku 
z uzyskaniem 

akceptacji IZ RPO 
28 Sienkiewicza 75/77, 35 543 310,00 zl 0,00 zl gru 18 lis 20 0% 0% 4% w zakresie zmian 

PFU, ogloszono 
postypowanie 

przetargowe na 
realizacji 
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inwestycji 
w systemie 
"zaprojektuj 
i wybuduj", 

obecnie trwa 
analiza zlozonych 

ofert. 

W 2018 r. 
ogloszono dwa 
postypowania 

przetargowe na 
realizacjy 
inwestycji 

w systemie 
zaprojektuj 

i wybuduj,jednak 
zostaly one 

uniewaznione 
29 Sienkiewicza 22. 14387310,00 zl 0,00 zl gru 18 gru 20 0% 0% 4% z powodu zbyt 

wysokich ofert. 
Obecnie trwa 

przygotowanie 
dokumentacji 
przetargowej 

umozliwiajllcej 
ogloszenie 

postypowania 
wylllcznie na 

Dokumentacjy 
Projektow'!. 
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W wyniku zmian 
dokonanych po 

ocenie formalnej 
w zakresie 

poszczegolnych 
projektow budzet 
aktualny zostal 
skorygowany. 

Dodatkowa kwota 
w wysokosci 

46.887.600,00 zl 
przypadajl'!ca na Rewitalizacja obszarowa 

154 760366,00 
sty 15 gru 23 7% 15,17% 44% calkowitl'! wartosc 30 centrum Lodzi (w zakresie 

zl 
23 481 960,58 zl 

projektu ROCL obszaru NCL). 
or 2 midci siy 

w budzecie 
Partnera projektu -

tj. Komendy 
Wojew6dzkiej 

Policji 
w Lodzi (kwota 
powyzsza nie 

wplywa na 
zwiykszenie 

budzetu Biura 
ds. Rewitalizacji) 

ilosc kamienic 
Miasto Kamienic (w zakresie 

100% na terenie NCL 31 51 087 064,35 zl 37250751,15 zl sty 11 cze 17 100% 73% 
przeznaczonych obszaru NCL). 
do remontu: 10 
Z t~o etap6w: 
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Zreal izowanych: 
10 

W trakcie 
realizacji: 0 

Zaplanowanych do 
realizacji:O 

Korekta wartosci 
wykonania 

budzetu. 
Uzasadnienie: 

Usp6jniono 
metodyky liczenia 

wskali 
poszczeg61nych 

okres6w 
sprawozdawczych 

do naliczania 
kwot. 

Zakres projektu 
(dot. dzialek ew. 

365 i 180/68) 
1. Przygotowanie 

Koordynacja sprzedai:y terenu operatu 
inwestycyjnego w NCL szacunkowego 

32 (Nieruchomosci polozone przy 0,00 zl 0,00 zl sty 16 gru 16 100% 0% 100% okreslaj<,!cego 
szlaku kolejowym L6di- wartosc 

Koluszki). nieruchomosci 
2. Procedura 
przetargowa 

3. Podpisanie 
umowy sprzedai:y 
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Zadanie 
zrealizowano. 22 

grudnia 2016 roku 
dzialka zostala 

sprzedana spoke 
Ghelamco GPI Sp 

z 0.0 . "Azira" 
Spolka 

Komandytowo-
Akcyjna za ceny 

85200000 zl 
netto. 

Zakres projektu: 
1. Przygotowanie 

-i zlozehie aplikacji 

P'rowadzen'i"e pfOcesu o EXPO 2022. 

ulYiegania s~ prz€Z 
Rzeczpospl)lhl! Poiskll otaz 2. P'rbwadzenie 

Miasto L6dz '0 przy~nanie ozialan 

praw dQ organlzaeJ i infoI"J'tlal,yj no-

33 International Expo 2022 w 
42 678 140,00 zl 34 945 337,40 i l sty 14 gfu 17 l 00c% 

ptortrocyjfl.}'ch 

tym; przygotowanl€ :82% 100% na poiit>mte 

dokuineIitaoj:i strategicznej dla lokalnym, 

orgah izatj i Miydzynatodowej krajowym 

Wystawy EXPO 2022- 1 

(Studium WykOtUilh5~'C i; rhi~dzynarodoW}'m 

Strategia Promocj i Aplikacji). Zadania okreslohe 
w pkt. 1) i 2) 

zostaly 
zreal izowane. 

- W glosowaniu 
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podczas 
Zgromadzenia 

Og61nego BIE 15 
listopada 2017 r. 

kandydatura Polski 
i Lodzi przeszla do 

drugiej tury 
glosowania, 
pokonuj~c 

kandydatury USA 
i Minnesoty, 

natomiast 
w drugiej turze 

przegrala 
z Argentyn~ 

i Buenos Aires 
stosunkiem glos6w 

56 do 62. 
Dotacja Rz~dowa 

wynosila: 
1) 2015 r.: 

4754442,00 zi 
2)2016r.: 

740 1'89,10 zl 
3)2017r.: 

164.53392,44 zl 

Zadania 
przewidziane 

w ramach staran 
o pozyskanie 

Wystawy zostaly 
w pelni 

zrealizowane. 



Jedhakie 
wzwi~ku 

z glosawafli€:ffi 
jakie mialo 

miejsce 
15J 1.2017 

Wystawa ni€: 
~ bydzie 

organizbwaha 
wLodzi. 

-

Zakr€:s projektu; I , 

Budowa obiektow 
i infrastruktury 
zwi~zanych 

z EXPO 2022 
na tefehi€: NCL. 

Projekt nie oydzie 
ftfalitow,any, 

Orgahizatja I r€:a1izaaja z uwagi ha 
34 Miydzyha:tod6w~j Wystaw:y 0,00 ill 0,00 ,zl sty 18 gtu 23 0% 0% 0% nielYZ}'skanie praw 

EXPO 2022. do orgafltza:cji 
E)(pOl0:2z. 

Zadania 
przewidziane 

w ramach statan 
o pOZyskanie 

Wystawy zostaly 
w pelni 

zrea'Iizowane. 
Jednakze 
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< 

w zwi4Zku 
z glosowaniem 

jakie inialo 
miejsce 

15.11.2017 r. 
Wystawa nie 

b~dzie 
organizowana 

wLodzi. 

Organizacja Expo 
Horticultural 2024 
na terenie obszaru 

s,!siaduj,!cego 
z obszarem NCL 

oraz terenow 
wspieraj,!cych 

(zielonych) 

Ubieganie siy 0 EXPO 
w innych 

cZysciach miasta 

23% 12% 
oraz niezbydnej Horticultural 2024 oraz 

6350000,00 zJ 1 457820,16 zJ sty 18 gru 25 15% 
infrastruktury 

35 
przygotowanie realizacji 

Wystawy. transportowej. 

W pierwszym 
p61roczu 2018 r. 
przygotowano 

ap1ikacjy 0 prawa 
do organizacji 
imprezy, ktore 

zostaly przyznane 
przez AIPH. 

W drugim 
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p61roczu 2018 r. 
ruszyly prace 
nad Studium 

Wykonalnosci. 

Kolejnym etapem 
bydzie pozyskanie 

zgody Rz~du 
Polskiego 

I 

oraz potwierdzenie 
przyznanta praw 

przez BIE, 
co umozliwi 
przyst~pienie 

do faktycznej 
realizacji Wystawy 

w latach 20 \9-
2024. 

PODSlJMOWANIE 2613 596 01 7,06 2 16281'989 1,84 86% 8~'% 91% 
zl ~ ~I._ .. _- .--- ~- -~ 

* - nazwa zadania w Budzecie Miasta. W ramach w/w kwoty uwzglydniono r6wniez kwoty z zadania Przebudowa Infrastruktury przy dworcu L6di Fabryczna w ramach 
Programu Nowe Centrum Lodzi. Zadania te realizowane byly w ramach umowy na "Modernizacja linii kolejowej Warszawa L6di, etap II , Lot B2 - odcinek L6di Widzew 
- L6di Fabryczna ze stacj~ L6di Fabryczna oraz budowa cZysci podziemnej dworca L6di Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjyc poci~g6w oraz obslugi 
podr6i:nych. Przebudowa uklad drogowego i infrastruktury wok61 multimodalnego dworca L6di Fabryczna - budowa zintegrowanego wyzla przesiadkowego nad i pod ul. 
Wyglow~". 
** - Kwota przeznaczona na projekt przygotowawczy i projekt realizacji 
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