
Strategia Zintegrowanego 
Rozwoju Łodzi 2020+



18 października 2013

2

� odpowiedzi ą na długookresowe wyzwania rozwojowe,

� narzędziem planowania działa ń i inwestycji miejskich,

� narzędziem zarzą dzania Miastem przez cele i efekty oraz budowy kultury 

organizacyjnej UMŁ,

� narzędziem komunikacji Władz Miasta z mieszka ńcami,

� fundamentem budowy systemu planowania strategicznego w mie ście.

Strategia Zintegrowanego rozwoju 
Łodzi 2020+ b ędzie:
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Konsultacje społeczne –
przebieg procesu

• 3 spotkania warsztatowe - ok. 300 uczestników

• 66 pisemnych odpowiedzi

• Spotkania z: 

� Grupą Społecznych Ekspertów przy 

Prezydencie Miasta Łodzi, 

� Oddziałem Polskiego Towarzystwa 

Ekonomicznego w Łodzi 

� Łódzk ą Radą Działalno ści Po żytku 

Publicznego.

• 750 propozycji, uwag i opinii do projektu
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Najważniejsze wyzwania dla miasta

� Poprawa jako ści życia mieszka ńców

� Odwrócenie niekorzystnych  trendów demograficznych

� Stworzenie zrównowa żonej sieci transportowej w Łodzi i aglomeracji

� Budowa wi ęzi społecznej i partycypacji obywatelskiej wspólnoty 

samorzą dowej

� Sprawne zarz ądzanie Miastem

� Rewitalizacja przestrzeni miejskiej



18 października 2013

5

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Wizja Łodzi

FILAR:

GOSPODARKA
I

INFRASTRUKTURA

Łód ź otwarta 
na świat

FILAR:

SPOŁECZEŃSTWO
I

KULTURA

Łód ź aktywna, 
ucząca się
i twórcza

FILAR:

PRZESTRZEŃ
I

ŚRODOWISKO

Łód ź atrakcyjna,
bezpieczna i zdrowa

FUNDAMENT: ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA

Narzędzia systemowe – polityki sektorowe

Potencjał Łodzi – wykorzystanie zasobów i silnych stron miasta
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WIZJA

Przyjazne, twórcze i dynamiczne miasto zrównoważonego rozwoju

o konkurencyjnych warunkach życia, pracy i inwestowania, 

wykorzystujące historyczny, infrastrukturalny i kreatywny potencjał.
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ZASADY

� zrównoważonego rozwoju 

� inteligentnego rozwoju 

� pomocniczości

� skuteczności i gospodarności 

� koncentracji działań
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FILAR: GOSPODARKA 
I INFRASTRUKTURA

Łód ź otwarta na świat
Wzrost poziomu życia mieszkańców Łodzi dzięki pełnemu

gospodarczemu wykorzystaniu potencjału

infrastrukturalnego, związanego z centralnym położeniem

na mapie regionu, Polski i Europy, 

a także z jej wiodącą

rolą w aglomeracji łódzkiej.
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FILAR: GOSPODARKA 
I INFRASTRUKTURA

� Nowe centrum Łodzi 
Stworzenie służącego realizacji Wizji nowoczesnego obszaru aktywności społecznej i 
gospodarczej o bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej.

� Funkcjonalna metropolia łódzka, w pełni wykorzystująca poło żenie w centrum 
Europy i kraju 

Stworzenie konkurencyjnej, funkcjonalnie spójnej aglomeracji łódzkiej. Wykorzystanie szans 
związanych z infrastrukturą komunikacyjną łączącą aglomerację z europejskimi szlakami 
transportowymi, systemem sprawnego wewnętrznego transportu publicznego, dostosowanymi do 
potrzeb różnych przedsiębiorców terenami inwestycyjnymi. Uzyskanie korzyści 
z koncentracji potencjału intelektualnego i kulturowego aglomeracji. Wspomaganie branż, które 
mają najlepsze perspektywy rynkowe.

� Łód ź przedsi ębiorcza, kreatywna i innowacyjna
Rozwój na terenie aglomeracji łódzkiej gospodarki opartej na wiedzy, innowacjach i przemysłach 
kreatywnych, wykorzystującej potencjał łódzkiej nauki przedsiębiorczości. 
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FILAR: SPOŁ ECZEŃSTWO 
I KULTURA

Łód ź aktywna, ucz ąca si ę i twórcza 
Wzrost poziomu kapitału społecznego i kulturowego dzięki rozwojowi

edukacji, wzmocnieniu aktywności 

mieszkańców i zwiększeniu 

poziomu partycypacji

społecznej.
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FILAR: SPOŁ ECZEŃSTWO 
I KULTURA

� Miasto – dobro wspólne 
Zbudowanie wysokiej jakości kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej łodzian.

� Kultura u podstaw
Zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w kulturze dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjału 
kulturalnego i kreatywnego Łodzi.

� Łód ź ucząca się
Utworzenie wysokiej rangi centrum działalności akademickiej i badawczo-rozwojowej kształcącego 
i doskonalącego kadry dla inwestorów w nowoczesnych branżach kluczowych dla rozwoju Łodzi, w 
tym wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz stałe powiększanie zasobów utalentowanych 
mieszkańców miasta. 
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FILAR: PRZESTRZEŃ
I ŚRODOWISKO

Łód ź atrakcyjna, bezpieczna i zdrowa 
Poprawa, jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu atrakcyjności

przestrzeni publicznej, rewitalizacji kluczowych obszarów miasta,

wykorzystaniu potencjału środowiska 

przyrodniczego i rozwoju 

zrównoważonego transportu 

miejskiego.
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FILAR: PRZESTRZEŃ
I ŚRODOWISKO

� Rewitalizacja śródmie ścia
Wzrost poziomu życia łodzian poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnych obszarów miasta, 
odbudowę historycznej tkanki miejskiej przy nadaniu jej nowych funkcji.

� Zielona, uporzą dkowana Łód ź
Poprawa jakości życia łodzian i zwiększenie atrakcyjności miasta dzięki wykorzystaniu potencjału 
środowiska przyrodniczego, zachowaniu i porządkowaniu przestrzeni aktywnej biologicznie 
i obszarów służących rekreacji i budowaniu zdrowego stylu życia.

� Miasto zrównowa żonej komunikacji 
Wzrost jakości życia i atrakcyjności gospodarczej Miasta dzięki rozwojowi przyjaznego 

i zrównoważonego systemu komunikacji publicznej, zintegrowanego w skali Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego.

� Miasto bezpieczne
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa, poprawa porządku publicznego, czystości i estetyki miasta.
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Fundament

FUNDAMENT: ŁÓDŹ EFEKTYWNA I PRZYJAZNA

Narzędzia systemowe – polityki sektorowe

Potencjał Łodzi – wykorzystanie zasobów i silnych stron miasta
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FUNDAMENT: ŁÓDŹ EFEKTYWNA 
I PRZYJAZNA

Łód ź sprawnie zarz ądzana, oszcz ędna i gospodarna

Racjonalizacja zarządzania majątkiem i zasobami, podniesienie jakości 
świadczonych usług publicznych.

Cel będzie realizowany poprzez: 

� szybkie wdrożenie wysokich standardów świadczenia usług publicznych, 

� zmianę sposobu zarządzania majątkiem gminy poprzez racjonalizację

struktury i optymalizację działania.
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Strategia 2020+

SYSTEM ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ
ZINTEGROWANEGO ROZWOJU ŁODZI 
2020+

Cele strategiczne

Programy operacyjne Polityki sektorowe

Monitoring + ocena + aktualizacja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Plan Rozwoju Lokalnego

komplementarno ść
zgodno

ś
ć

i spójno
ś
ć
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Dziękuję za uwagę


