
Druk Nr *1B 6 
Projekt z dnia 4 m ~ c a .  b 4 6 ~  

UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie uchylenia uchwaly w sprawie przyjgcia ,,Strategii romoju ulicy 
Piotrkowskiej w Lodzi na lata 2009-2020". 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 12 pkt 4 w zwiqzku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890), 
Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

5 I. Traci moc uchwala Nr LVII/1074/09 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 13 maja 
2009 r. w sprawie przyjqcia ,,Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Lodzi na lata 2009- 
2020", zmieniona uchwalqNr LXII 142109 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 24 czenvca 2009 r. 

5 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Miasta Lodzi. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 

WICEPREZYDISNT MIASTA 



UZASADNIENIE 

Rada Miejska w Lodzi w dniu 13 maja 2009 r. podjqla uchwalq Nr LVII/1074/09 
w sprawie przyjqcia ,,Strategii rozwoju ulicy Piotrkowskiej w Lodzi na lata 2009-2020", ktora 
zostala zmieniona uchwa1qNr LX/1142/09 Rady Miejskiej w todzi z dnia 24 czenvca 2009 r. 
Zbudowana metodq Srodowiskowq, byla odzwierciedleniem potrzeb mieszkaricow, 
sympatykow oraz wladz miasta i zarazem posiadala formq dokumentu strategicznego. 

Autorom przySwiecala myS1, aby Piotrkowskiej przywr6ciC dawnq SwietnoSd ulicy 
i jednoczeinie tchnqC w jej przestrzen ducha nowych czasow. Glownym celem strategii bylo 
wydobycie i promowanie w nowoczesnej formule unikatowych walorbw reprezentacyjnej 
ulicy Lodzi, miejsca przyjaznego dla mieszkaricow i turystow. Zalozeniem programu bylo, 
aby Piotrkowska odzyskala blask, ponownie stala siq miejscem spotkari towarzyskich, imprez 
kulturalnych i rozrywkowych, kierunkiem rodzinnych spacerow oraz szlakiem turystycznym, 
czyli jak dawniej pozqdanym deptakiem i promenadq (w wydzielonej czqici). 

Strategia Rozwoju Ulicy Piotrkowskiej zakladala realizacjq 67 zadan w ciqgu 11 lat, 
w trzech sferach: przestrzennej, spolecznej i gospodarczej. 

Obecnie po 7 latach obowiqzywania powyzszego dokumentu zrealizowano wszystkie 
zadania, za wyjqtkiem obiektywnie niemozliwych do realizacji, tj. dwoch zadari programu 
PROREVITA, tzn. rewitalizacji obszaru polnocnego jak i poludniowego. Jednak zadania te 
realizowane bqdq w zoptymalizowanej formie w oparciu o inne dokumenty i dzialania 
miejskie, w szczeg6lnoSci o Gminny Program Rewitalizacji i rewitalizacjq obszarowa, 
Zrezygnowano rowniez z budowy platformy widokowej na ulicy Piotrkowskiej ze wzglqdu na 
brak poparcia spoleczenstwa wyraionego wglosowaniu na propozycje budzetu 
obywatelskiego na rok 2014. 

Do zarzqdzania ulicq Piotrkowskq oraz dla koordynacji prac nad realizacjq strategii zostal 
powolany Menadzer Ulicy Piotrkowskiej. Po zakonczeniu realizacji strategii zasadnym jest 
jag0 funkcji jako koniecznej do realizowania i monitoringu zadan ciqglych zawartych 
w strategii tzn. dzialari ,,Public relations" oraz organizacji szeroko pojqtych imprez. Zadaniom 
tym nie nalezy wyznaczad daty zakonczenia, poniewaz powinny by6 realizowane 
permanentnie dla podtrzymywania zycia kulturalnego oraz atrakcyjnoici traktu. 

Ponizej znajduje siq pelny raport z komentarzami, dotyczqcymi realizacji 
wszystkich zadan. 


















































