
ZARZi\DZENIE N r ~ O,l,+NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia.2.1 ~'V~tJlA. ~a.. 2020 r. 

w sprawie ogloszenia projektu Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+ oraz pierwszego 
etapu konsultacji z mieszkancami miasta Lodzi projektu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), § 4, § 5 pkt 1 oraz § 11 szczeg61owego trybu 
i harnl0nogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+, w tym trybu 
konsultacji~ stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly Nr XXX II II 1 094/20 Rady Miejskiej w Lodzi 
z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie okreslenia szczeg61owego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+, w tynl trybu konsultacji 

zarz~dzam, co nastc:puje: 

§ 1. 1. Zarzqdzam ogloszenie w Biuletynu Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi 
projektu Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+. 

2. Oglaszam pierwszy etap konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+ 
z mieszkailcami miasta Lodzi, zwanych dalej konsultacjami. 

3. Przedmiotem konsultacji jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+. 
4. Konsultacje, odbydq siy w terminie wskazanym w ogloszeniu, kt6rego tresc stanowi 

za1'lcznik do niniejszego zarz'ldzenia, zawieraj'lcego ponadto informacjy 0 konsultacjach, 
terminach i sposobach przekazywania uwag do projektu Strategii, 0 kt6rej mowa w ust. 1 oraz 
terminach i miejscach spotkail konsultacyjnych. 

5. Celeln konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkailc6w miasta Lodzi 
dotycz'lcych projektu Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Aktywnosci Miejskiej 
w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 3. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia pOWlerzam Dyrektorowi Departamentu 
Strategii i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 4. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



OGLOSZENIE 

Zalqcznik 
do zarzqdzenia N r ,atWIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia..tA gnldnia 2020 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza projekt Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+, oraz pierwszy etap konsultacji 

z mieszkancami miasta Lodzi projektu 

§ 1. 1. Oglaszam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzt(du Miasta Lodzi 
Projekt Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+. 

2. Oglaszam przeprowadzenie w terminie od 28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. 
pierwszego etapu konsultacji spolecznych z mieszkancami miasta Lodzi, ktorych 
przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+, zwany dalej projektem 
Strategii stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do ogloszenia. 

3. Celem konsultacji projektu Strategii, jest zebranie propozycji i opinii mieszkancow 
miasta Lodzi. 

4. lako grupt( interesariuszy, ktorych uczestnictwo w konsultacjach jest szczegolnie 
pozqdane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, okresla sit( 
mieszkailcow miasta Lodzi. 

§ 2. 1. Formularz konsultacyjny, ktory stanowi zalqcznik Nr 2 do ogloszenia wraz 
z projektem Strategii, bt(dzie dostt(pny od dnia 21 grudnia 2020 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzt(du Miasta Lodzi (http://bip.uml.lodz.pl); 
2) na stronie internetowej Urzt(du Miasta Lodzi (www.lodz.pl/lodzjutra); 
3) w punktach informacyjno-kancelaryjnych w Wydziale Zarzqdzania Kontaktami 

z Mieszkailcami w Departamencie Organizacji Urzt(du i Obslugi Mieszkancow Urzt(du 
Miasta Lodzi w lokalizacjach: ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, 
uI. Krzemieniecka 2b, al. Pilsudskiego 100, ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153 
w godzinach pracy urzt(du. 
2. Dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 1, bt(dq rowniez rozeslane do jednostek 

pomocniczych Miasta Lodzi - rad osiedli. 

§ 3. Pierwszy etap konsultacj i spolecznych z mieszkancami miasta Lodzi, dotyczqcych 
projektu Strategii, zostanie przeprowadzony w formach: 

1) protokolowanych publicznych spotkan konsultacyjnych, ktore zostanq 
przeprowadzone za pomocq srodkow porozumiewania sit( na odleglosc 
zapewniajqcych jednoczesnq transmisjt( wizji i dzwit(ku, do ktorych link dostt(pny 
bt(dzie na stronie: www.lodz.plllodzjutra. ktore odbt(dq sit( w dniach: 

• 4.01.2021 r., godz. 17:00-19:00 - spotkanie w jt(zyku polskim, 
• 11.01.2021 r., godz. 11 :00-12:00 - spotkanie dla dzieci, 
• 12.01.2021 r., godz. 11 :00-12:30 - spotkanie dla mlodziezy, 
• 19.01.2021 r., godz. 17:00-19:00 - spotkanie w jt(zyku angielskim, 
• 26.01.2021 r., godz. 17:00-19:00 - spotkanie w jt(zyku ukrainskim; 

2) telefonicznych dyzurow konsultacyjnych z mozliwosciq skladania uwag, propozycji 
i opinii do protokolu pod numerem 042-638-44-53, ktore odbt(dq sit( w dniach: 

• 8.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00, 
• 15.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00, 
• 22.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00, 



• 29.01.2021 r. w godz. 10:00-12:00; 
3) warsztat6w konsultacyjnych, kt6re przeprowadzone zostanq. za pomocq. srodk6w 

porozumiewania siy na odleglosc, zapewniajq.cych jednoczesnq. transmisjy wizji 
i dzwiyku, do kt6rych zasady oraz link do zapis6w dostypne bydq. na stronie: 
www.1odz.plllodzjutra. kt6re odbydq. siy w dniach: 

• 9.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 - spotkanie dotyczq.ce I filaru projektu 
Strategii "L6dz silna i odpoma", 

• 16.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 - spotkanie dotyczq.ce II filaru projektu 
Strategii "L6dz ekonomicznego i spolecznego rozwoju", 

• 23.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 - spotkanie dotyczq.ce III filaru projektu 
Strategii "L6dz odpowiadajq.ca na oczekiwania interesariuszy", 

• 30.01.2021 r. w godz. 10:00-13:00 - spotkanie dotyczq.ce IV filaru projektu 
Strategii "L6dz zachwycajq.ca"; 

4) zbierania propozycji i opinii na pismie, w tym drogq. elektronicznq., wylq.cznie na 
formularzu konsultacyjnym. 

§ 4. Wypelnione formularze konsultacyjne nalezy zlozyc: 
1) drogq. elektronicznq. na adres: lodzjutra@uml.lodz.pl lub poprzez wypelnienie na stronie 

internetowej do kt6rej link zostanie podany na stronie www.lodz.plllodzjutra; 
2) drogq. korespondencyjnq. na adres: Urzq.d Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 

L6dz; 
3) poprzez wrzucenie do oznakowanej umy w jednym z punkt6w informacyjno

kancelaryjnych w Wydziale Zarzq.dzania Kontaktami z Mieszkancami w Departamencie 
Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkanc6w Urzydu Miasta Lodzi w lokalizacjach: 
ul. Zachodnia 47, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2b, al. Pilsudskiego 100, 
ul. Piotrkowska 110, ul. Piotrkowska 153 w godzinach pracy urzydu oraz w miejscach 
i terminach wskazanych na stronie www.lodz.pl/lodzjutra; 

4) w filiach Biblioteki Miejskiej w Lodzi w godzinach ich funkcjonowania: 
• filia nr 2 - ul. Lagiewnicka 118, 
• filia nr 3 - ul. Osiedlowa 6, 
• filia nr 4 - ul. Franciszkanska 87a, 
• filia nr 5 - ul. Bojownik6w Getta 7, 
• filia nr 6 - ul. Marynarska 9, 
• filia nr 7 - ul. Aleksandrowska 12, 
• filia nr 8 - ul. Radlinskiej 2, 
• filia nr 9 - ul. Chryzantem 2, 
• filia nr 10 - ul. 11 Listopada 79, 
• filia nr 12 - ul. Zachodnia 12, 
• filia nr 13 - ul. Rojna 39, 
• filia nr 14 - ul. Powstanc6w Wielkopolskich 3, 
• filia nr 15 - ul. Boya-Zelenskiego 15, 
• filia nr 16 - ul. Motylowa 13, 
• filia nr 17 - ul. Mackiewicza 35, 
• filia nr 18 - ul. Wodnika 7, 
• filia nr 19 - ul. Zubardzka 3, 
• filia nr 21 - ul. Dlugosza 21123, 
• filia nr 22 - ul. Tomaszewicza 2, 
• filia nr 23 - ul. Perla 9, 
• filia nr 25 - ul. Wilenska 59/63, 
• filia nr 26 - ul. Kostki Napierskiego 4, 
• filia nr 27 - ul. Popieluszki 17, 
• filia nr 28 - ul. Zielona 77, 



• filia nr 29 - ul. Wiyckowskiego 32, 
• filia nr 31 - ul. Gamizonowa 38, 
• filia nr 32 - ul. Gdailska 8, 
• filia nr 33 - ul. Ossowskiego 4, 
• filia nr 35 - ul.\Vr6blewskiego 67, 
• filia nr 37 - ul. Sienkiewicza 67, 
• filia nr 38 - ul. Rewolucji 1905 r. nr 84, 
• filia nr 39 - ul. Pomorska 96a, 
• filia nr 40 - ul. Wschodnia 42, 
• filia nr 41 - ul. N arutowicza 91 a, 
• filia nr 42 - ul. Lumumby 12, 
• filia nr 47 - ul. Brzema 10, 
• filia nr 49 - ul. Narutowicza 811 0, 
• filia nr 52 - ul. Keslinga 21, 
• filia nr 53 - ul. Jurczyilskiego 30a, 
• filia nr 54 - ul. Szaniawskiego 5a, 
• filia nr 55 - ul. Wilcza 7, 
• filia nr 56 - ul. Sacharowa 63, 
• filia nr 57 - ul. Bartoka 27, 
• filia nr 58 - ul. Zakladowa 50, 
• filia nr 59 - ul. Skalna 2, 
• filia nr 61 - ul. Tatrzailska 63, 
• filia nr 63 - ul. Tuwima 46, 
• filia nr 64 - ul. Zaolziailska 49, 
• filia nr 65 - ul. Przybyszewskiego 46/48, 
• filia nr 66 - ul. Natalii 4, 
• filia nr 69 - ul. Bednarska 24, 
• filia nr 70 - ul. Lqczna 29/31, 
• filia nr 71 - ul. Cieszkowskiego 11 a, 
• filia nr 72 - ul. Kadlubka 40, 
• filia nr 73 - ul. Piykna 35/39, 
• filia nr 74 - ul. Dqbrowskiego 91, 
• filia nr 75 - ul. Podhalailska 1, 
• filia nr 76 - ul. Lenartowicza 16, 
• filia nr 78 - ul. Tatrzailska 124, 
• filia nr 79 - ul. Rudzka 7. 

§ 5. Nie bydq rozpatrywane propozycje i opinie: 
1) przekazane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyjqtkiem propozycji 

opinii zgloszonych podczas protokolowanych publicznych spotkail konsultacyjnych, 
telefonicznych dyzur6w konsultacyjnych oraz warsztat6w konsultacyjnych); 

2) zlozone na formularzu konsultacyjnym z datq wplywu przed dniem 28 grudnia 
2020 r. alba po 31 stycznia 2021 r. (w przypadku przekazanych drogq korespondencyjnq 
decyduje data stempla pocztowego). 
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WPROWADZENIE 
l6dz, jej przysztosc, czasy, kt6re nadchodzq, stworzymy my - jej mieszkancy. To my, 
lodzianki i lodzianie, od zawsze jestesmy bowiem najwi~kszym potencjatem naszego miasta. 
Zr6dtem jego bogactwa, sity i kreatywnosci. To mieszkanki i mieszkancy lodzi zbudowali 
historycznq toisamosc miasta opartq na jego strefie wielkomiejskiej, w ogromnej cz~sci 
zabytkowej, stanowiqcej unikalne swiadectwo dziewi~tnastowiecznej mysli urbanistycznej, 
architektonicznej, gospodarczej i spotecznej. Tworzy ona toisamosciowy kr~gostup miasta, 
zr6dto dumy i wi~zi z miastem. 

To my jestesmy podmiotem ws.zelkich t6dzkich zmian. W tym r6wniei tych, kt6re dopiero si~ 
zaczynajq, a wybiegajq na kilkadziesiqt lat w przysztosc. Bo to dla nas, i przy naszym 
aktywnym udziale, budowane Sq programy strategicznego rozwoju miasta. lodzi przyjaznej 
i otwartej dla wszystkich ludzi pragnqcych jej wielkosci. lodzi dumnej i zasobnej, 
przygotowanej na wszelkie, nawet najtrudniejsze wyzwania stawiane nam przez swiat 
i zmieniajqce si~ dynamicznie otoczenie. 

Choc miasta mogq rozwijac si~ i upadac, to tracq swoje znaczenie i szanse tylko te sposrod 
nich, w kt6re przestano wierzyc. Tymczasem najgt~bsze i najpot~iniejsze zrodto rozwoju 
lodzi, jej serce - czyli my, lodzianki i lodzianie, nigdy jeszcze nie bite mocniej. Bo wtasnie my 
w ostatnich latach uwierzylismy we wspolny sukces naszej samorzqdowej wspolnoty. 

Nowq strategi~ rozwoju lodzi tworzymy dzis razem po to, by ta wiara stata si~ faktem. 
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WNIOSKI Z DIAGNOZY ORAZ WYZWANIA 
ROZWOJOWE 
Szeroka diagnoza oparta m.in. na licznych opiniach oraz eksperckich rekomendacjach jest 
niezb~dnym warunkiem poprawnego wywaienia przysztych dziatan wobec wyzwan 
cywilizacyjnych, z jakimi obecnie spotyka si~ i b~dzie si~ spotykae w przysztosci nasze Miasto. 
Na potrzeby opracowania niniejszej strategii, zgodnie z art. lOa Ustawy z dnia G grudnia 
200Gr. 0 zasadach prowadzenia polityki rozwoju z poin. zm. oraz art. 10e. pkt.3 Ustawy 
o samorzqdzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. z poin. zm., wykorzystano szeroki materiat 
diagnostyczny w postaci: 

• oceny aktualnosci Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta todzi do 2020+ w swietle 
zmieniajqcych si~ uwarunkowan prawno-gospodarczych, 

• analizy kluczowych wskainikow spoteczno-gospodarczych todzi na tie najwi~kszych 
miast w Polsce, 

• dokumentu definiujqcego wiodqcq ide~ rozwojoWq miasta w oparciu 0 analiz~ jego 
aktywow i benchmarking mi~dzynarodowy tj. analiz~ wybranych przyktadow miast 
zagranicznych, przeprowadzone w ramach projektu analityczno-strategicznego na zlecenie 
UMt, 

• analizy potrzeb rozwojowych i planow inwestycyjnych JST wchodzqcych w sktad 
Stowarzyszenia todzki Obszar Metropolitalny (tOM), zgodnie z ktorq Miejski Obszar 
Funkcjonalny (MOF) todzi pokrywa si~ z obszarem tOM i wg Ustawy 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym jest obszarem funkcjonalnym 0 znaczeniu 
ponadregionalnym, 

• opracowania Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: Planowanie przestrzeni miasta -
kluczowy element rozwoju. 

Zmieniajqce si~ uwarunkowania rozwojowe powodujq, ie wyzwania, z ktorymi mierzy si~ 
polityka miejska ulegajq ewolucji a czasami nawet rewolucji. Globalizacja, cyfryzacja, zmiany 
demograficzne i klimatyczne, niedobor zasobow, urbanizacja Sq globalnymi trendami, ktore 
majq bezposredni wptyw na funkcjonowanie todzi - jej spoteczenstwo i gospodark~. 

Za najwainiejsze wnioski ptynqce z przeprowadzonej diagnozy sytuacji spotecznej, 
gospodarczej, srodowiskowej i przestrzennej, z uwzgl~dnieniem obszarow funkcjonalnych, 
w tym miejskich obszarow funkcjonalnych, naleiy uznae koniecznose: 

1. mitygacji tj. podj~cia dziatan zmierzajqcych do zahamowania zmian klimatu oraz 
adaptacji tj. przystosowania si~ do nowych warunkow klimatycznych w taki sposob, aby 
zminimalizowae ryzyko negatywnego ich wptywu na sposob funkcjonowania spoteczenstwa 
i gospodarki, 
2. rozwoju infrastruktury podnoszqcej konkurencyjnose, atrakcyjnose inwestycyjnq 
i warunki iycia w miescie, 

3. przeciwdziatania negatywnym skutkom procesow demograficznych, 

4. rozwoju i wsparcia kapitatu ludzkiego oraz spotecznego a takie wzrostu 
innowacyjnosci, 
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S. zwi~kszenia efektywnosci zarzqdzania Miastem (w tym finansowania dziatan 
rozwojowych) oraz wspotpracy mi~dzy sqsiednimi samorzqdami terytorialnymi i mi~dzy 
sektorami. 

Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagroien dla srodowiska, dC}zenie do 
neutralnosci klimatycznej 

Zgodnie z ocenq aktualnosci Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta todzi 2020+ w swietle 
zmieniajqcych si~ uwarunkowan prawno-gospodarczych dotychczasowa Strategia nie 
poswi~cita wystarczajqcej uwagi wyzwaniom zwiqzanym z kryzysem klimatycznym. 
Rosnqcego znaczenia, nie tylko w todzi, nabiera stan srodowiska (jakose powietrza, rozwoj 
i ochrona terenow zieleni, hatas, gospodarka odpadami, gospodarka wodna oraz dobrostan 
zwierzqt) i koniecznose dtugofalowej adaptacji Miasta do zmian klimatu. Koniecznosciq staje 
si~ nie tylko budowanie infrastruktury wspomagajqcej odpornose systemow przyrodniczych, 
ale takie wykorzystanie bt~kitno-zielonej infrastruktury do dostarczania miastu okreslonych 
ustug przez ekosystemy. Adaptacja do zmian klimatu moze bye rozwijana w ramach 
zintegrowanych dziatan w sferze gospodarczej spotecznej i przestrzennej z szerokim 
zaangaiowaniem inwestorow i uiytkownikow miasta oraz gmin otaczajqcych. 

Potwierdza to analiza porownawcza, z ktorej wynika, ii adaptacja do zmian klimatu stanowi 
priorytet w wielu wspotczesnych miastach (np. Helsinki, Rotterdam). 

W zakresie globalnego problemu zmian klimatu wyzwaniem jest powszechne stosowanie 
rozwiqzan proekologicznych, w tym dotyczqcych gospodarowania wodq oraz retencji, 
poszanowania energii i jej produkcji z odnawialnych zrodet, dbania 0 naleiyty stan powietrza 
oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie we wszystkich grupach wiekowych. 

Rozwoj infrastruktury podnoszC}cej konkurencyjnose, atrakcyjnosc inwestycyjnC} i warunki 
iycia w miescie 

W przypadku miasta 0 industrialnym charakterze, szczegolna uwaga musi bye poswi~cona 
czynnikom atrakcyjnosci dla rozwoju nowoczesnego przemystu i ustug, zas komponent 
spoteczny powinien bye scisle zwiqzany z jakosciq iycia. 
todzi potrzebna jest kompleksowa oferta tqczqca roine obszary iycia, tj. nauka, warunki 
lokalowe, prac~ i rozrywk~, bo tylko taka oferta gwarantuje wzrost atrakcyjnosci miasta dla 
mtodych osob. 
Mimo szeregu wainych inwestycji drogowych i korygowania organizacyjnego systemu 
transportu publicznego dalej istnieje problem wydajnosci w zapewnianiu mobilnosci w todzi 
i w catym tOM. W zwiqzku z rosnqcq mobilnosciq mieszkancow oraz wzrastajqcq liczbq 
pojazdow wyzwaniem jest zdecydowana poprawa jakosci transportu zbiorowego, 
m.in. poprzez skrocenie czasu przejazdu komunikacji miejskiej srodkami organizacyjnymi 
i w ptaszczyznie infrastrukturalnej, popraw~ niezawodnosci oraz zwi~kszenie jej 
cz~stotliwosci, a takie wymian~ taboru na dostosowany do zwi~kszajqcych si~ potrzeb osob 
o ograniczonej sprawnosci ruchowej oraz zarzqdzanie ruchem i parkowaniem w miescie. 

todz posiada zasoby dziedzictwa kulturowego 0 randze swiatowej. Jako wyzwanie 
postrzegae naleiy jego uwspotczesnienie i adaptacj~ do wspotczesnych funkcji. Dotychczas 
przyj~ta i sukcesywnie realizowana idea rewitalizacji centrum todzi dqiy do wykorzystania 
posiadanych zasobow dziedzictwa materialnego, wiqie si~ z potrzebq wzmocnienia systemu 
przestrzeni wspolnych, a takie zapewnienia podstaw ekonomicznego i gospodarczego jej 
funkcjonowania. Miasto dokonato wyboru kierunku rozwoju nastawionego na podnoszenie 
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standardu zamieszkiwania w centrum miasta. Tworzony jest system przestrzeni wspolnych 
dla mieszkancow, sktadajqcych si~ przede wszystkim z: placow, pasaiy i terenow zieleni 
urzqdzonej oraz przestrzeni komunikacyjnych. Decyzja skupienia wi~kszosci wysitkow 
wobszarze centralnym miasta (z rownoczesnym ograniczeniem zainwestowania na jego 
peryferiach) wiqie si~ z korzystaniem z narz~dzi zarzqdzania przestrzeniq, jakim Sq 
dokumenty planistyczne, ukierunkowujqce dziatania miasta i inwestorow w sposob 
racjonalny i wywaiony, uwzgl~dniajqc przy tym w drodze dialogu interesy wszystkich stron. 

Zintegrowanie strategii rozwoju z planami zagospodarowania przestrzennego, polega przede 
wszystkim na poszukiwaniu zwiqzk6w z procesami funkcjonalnymi i zmiennosciq popytu na 
tereny budowlane i nieruchomosci. Konieczna jest spojna polityka tworzenia strategicznego 
zasobu gruntow pod przyszte cele rozwojowe. Naleiy podkreslic, ie program naprawiania 
matych jednostek sqsiedzkich ma i b~dzie miat w najbliiszym lO-leciu w todzi kluczowe 
znaczenie dla poprawy wewn~trznego i zewn~trznego wizerunku miasta. To na tym poziome 
rozpoczynajq si~ trwate procesy tworzenia lokalnej dumy, ksztattowania postaw 
przedsi~biorczych, wzmacniania kapitatu spotecznego. Tym samym stajq si~ strategicznymi 
sktadnikami budowania nowej marki miasta i podstawami trwatego rozwoju. 

Istotnym elementem dalszych proces6w rewitalizacyjnych w miescie powinno byc wdraianie 
idei tzw. placemakingu jako koncepcji ksztattowania przestrzeni publiczneL ktora zaktada 
wieloaspektowe podejscie do planowania, projektowania i zarzqdzania przestrzeniq 
publicznq, w oparciu 0 przekonanie, ie to miejsce ma stuiyc ludziom, a nie odwrotnie, 
a zatem powinno ono w jak najwi~kszym stopniu odpowiadac na ich potrzeby. 

Odpowiedz na skutki procesow demograficznych 

Zgodnie z prognozami demograficznymi liczba mieszkancow wojewodztwa todzkiego jak 
i samej todzi b~dzie si~ w dalszym ciqgu zmniejszac, a mieszkancy starzec. Nieuchronnosc 
proces6w demograficznych stwarza koniecznosc ukierunkowania polityki miejskiej na lepszq 
organizacj~ przestrzeni i petne wykorzystanie obecnych zasobow todzi dla optymalizacji 
warunkow iycia jej mieszkancow. Tez~ t~ wzmacnia takie analiza procesow zmian 
w zabudowie w ciqgu ostatnich dwoch dekad, ktora wykazata dominujqcy udziat procesu 
inwestowania na peryferiach miasta - w strefie 0 ograniczonych moiliwosciach dost~pu do 
petnego wyposaienia w infrastruktur~ technicznq i komunikacyjnq. 

W zwiqzku z powyiszym naleiy rozwiqzac nast~pujqce, pojawiajqce si~ problemy: 

• negatywny wptyw ruchu drogowego na jakosc iycia w strefie wielkomiejskiej 
i niewystarczajqca atrakcyjnosc transportu zbiorowego, 

• niewystarczajqcy dost~p do teren6w zieleni w tym umoiliwiajqcej zaspokojenie 
potrzeby rekreacji i wypoczynku mieszkancow todzi, 

• stabosc lub brak centrow lokalnych. 

Naleiy spodziewac si~ wzrostu znaczenia tzw. srebrnej gospodarki - jako potencjatu 
w zakresie ustug, aktywizacji i opieki nad osobami w wieku senioralnym, dziatania na rzecz 
profilaktyki zdrowotnej. Istotny jest dalszy rozw6j sieci itobk6w i przedszkoli, podniesienie 
poziomu edukacji na kaidym szczeblu, dalszy rozwoj szkolnictwa zawodowego. Z kolei 
dziatania integracyjne i zwiqzane z przemystem czasu wolnego, rozwoj turystyki biznesowej 
to kierunki nie tylko przektadajqce si~ na wzrost jakosci iycia, ale tei decydujqce 

5 



o atrakcyjnosci miasta dla osob z zewnqtrz, w tym m.in. studentow, migrantow 
zarobkowych, przedsi~biorcow, inwestorow. 

Rola zjawisk imigracyjnych w kontekscie demografii ma obecnie w todzi duie znaczenie. 
Imigranci z Europy Srodkowo-Wschodniej petniq jui istotnq rol~ w procesach rozwoju wielu 
brani i sektorow gospodarczych. Szacunki mowiq 0 50 tys. osob pochodzqcych z Ukrainy 
i Biatorusi stale przebywajqcych w todzi. 

Ponadto potencjat niewykorzystanych rezerw terenow inwestycyjnych oraz zestawienie ich 
z prognozami demograficznymi dla miasta wskazuje na zasadnose ukierunkowania dziatan 
rozwojowych na budowie konkurencyjnosci todzi jako miejsca zamieszkania i pracy 
w oparciu 0 oferowanie terenow 0 wyiszym standardzie nii w gminach wiejskich. 

Rozwoj i wsparcie kapitatu ludzkiego i spotecznego oraz wzrost innowacyjnosci 

todi posiada bogate zasoby dziedzictwa kulturowego i unikalnq toisamose. Dlatego 
kontynuacja rozwoju brani kreatywnych oraz turystyki biznesowej przy wspotudziale 
instytucji kultury i sztuki, mediow, przedsi~biorstw i dziatan promocyjnych to kierunek 
o duiym potencjale rozwoju . Aktywizacja animatorow z zakresu kultury i rozrywki, 
podejmowanie dziatan na rzecz tworzenia nowych startupow z zakresu mody, designu, 
Internetu rzeczy oraz rozwoj przemystu gier komputerowych to dziatania sprzyjajqce 
rozwojowi sektora, ktore mogq bye stymulowane m.in. poprzez skonstruowanie 
wielowarstwowej oferty dla mieszkancow i inwestorow. Jednoczesnie elementem potencjatu 
miasta jest utrzymanie na atrakcyjnym poziomie kosztow iycia w tym poprzez wdroienie 
elementow gospodarki cyrkularnej i ekonomii wspotdzielenia, czy zachowaniu w swoim 
rozwoju harmonii z Warszawq (duopolisL obszarem metropolitalnym i regionem. 

Efektywna i wysokiej jakosci edukacja jest najlepszq inwestycjq w potencjat spoteczny, 
kreatywnose i wysokiej wartosci miejsca pracy. Naleiy znaleie skuteczne sposoby 
pobudzenia aktywnosci mieszkancow miasta, w ktorych tkwi duiy potencjat przy 
jednoczesnym relatywnie niskim poziomie dumy z todzi. Istotne znaczenie dla rozwoju 
i wsparcia kapitatu ludzkiego w todzi moie miee rozwoj todzkich uczelni a takie ich 
umi~dzynarodowienie. 

Naleiy dqiye do wi~kszej integracji i odpowiedzialnosci lokalnych spotecznosci, np. animujqc 
dziatania wzajemnej samopomocy, wspolne pikniki, targi z udziatem lokalnych firm i ich 
ofertq dla spotecznosci. Powinny zostae stworzone instrumenty utatwiajqce wzajemne 
wspieranie si~ todzkich przedsi~biorcow oraz stymulujqce wymian~ know how w tym takie 
w ramach tzw. gospodarki spotecznej. 

Samorzqd lokalny powinien realizowae zadania w konsultacji z lokalnymi partnerami 
spoteczno-gospodarczymi, a takie sqsiadujqcymi gminami oraz uczestniczye w procesie 
przygotowywania i zawierania porozumien terytorialnych i kontraktow, a takie pobudzae 
i wspierae inicjatywy stuiqce rozwojowi spoteczno-gospodarczemu na szczeblu lokalnym. 

W todzi potrzebne Sq takie zmiany przekrojowe i trwate w sposobie prowadzenia 
dziatalnosci. todi moie stae si~ miejscem powstawania i weryfikacji pomystow biznesowych, 
miejscem generowania pomystow na nowe czasy. todi powinna ise w kierunku tworzenia 
infrastruktury do rozwoju nowych technologii i unowoczesnianiu tradycyjnych modeli 
biznesu do potrzeb nowoczesnego spoteczenstwa. 
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Zwi~kszenie efektywnosci zarzCldzania rozwojem (w tym finansowania dziatan 
rozwojowych) oraz wspotpracy. 

Spetnienie wyzwan strategii wymaga oceny zdolnosci finansowej i weryfikacji posiadanych 
zasobow oraz oceny zdolnosci organizacyjnej urz~du miasta do realizacji projektowanych 
przedsi~wzi~e . Dla potrzeb nowej strategii rozwoju lodzi rekomendowane jest zbudowanie 
odpowiedniego zaplecza finansowego bazujqcego na zwrotnych srodkach inwestycyjnych 
pozwalajqcego na planowanie rozwoju w dtuiszym okresie i nastawionego na zwrot 
poniesionych naktadow ze wspolnych inwestycji realizowanych w partnerstwie publiczno
prywatnym i mi~dzysamorzqdowym. 

Implementacja w petni zintegrowanego nowoczesnego zarzqdzania miastem, obejmujqcego 
wszystkich interesariuszy, organizacje pozarzqdowe, lokalne spotecznosci, sektor edukacyjny, 
srodowisko przedsi~biorcow, a w koncu - administracj~ - to dobry wst~p do wypracowania 
w lodzi nowych mode Ii finansowania i wspotfinansowania miejskich przedsi~wzi~e. 

Niezb~dne jest zwi~kszenie odpornosci na coraz powainiejsze i cz~stsze swiatowe kryzysy. 
Utrzymanie stabilnosci finansowej miasta i popraw~ efektywnosci w wydatkowaniu srodkow. 

Podsumowanie 

Sformutowane przed 2020 rokiem wyzwania i przyj~te generalne cele nie ulegty zasadniczej 
dezaktualizacji. Jednak w warstwie programowo-operacyjnej naleiy uwzgl~dnie szereg 
nowych zjawisk i trendow, jakie zaszty w spoteczno-gospodarczym i politycznym otoczeniu 
miasta. Nastqpita zmiana kierunkow polityki spojnosci UE oraz priorytetow polskiej polityki 
regionalnej, nasilenie si~ procesow migracji oficjalnej i nieoficjalnej, zmian klimatycznych, 
skali starzejqcego si~ spoteczenstwa oraz wyzwan z tym zwiqzanych ze sferq ustug, 
transportu publicznego, zasobow mieszkaniowych, ochrony zdrowia etc. Najbardziej 
niespodziewanq zmianq byta pandemia COVID-19 i ptynqce z niej konsekwencje. 

Naleiy zaznaczye, ii przyj~ty jakosciowy rozwoj przestrzenny lodzi oznacza ograniczenie 
urbanizacji nowych obszarow i skupienie dziatan publicznych oraz sit inwestycyjnych 
podmiotow prywatnych na uzupetnianiu istniejqcych struktur zabudowy oraz dopetnianiu 
fragmentow miasta 0 niedokonczonych procesach urbanizacji. Wzmoienie dziatan 
inwestycyjnych pozwoli na rozwoj odpowiadajqcy na wspokzesne potrzeby mieszkancow, 
zapewniajqcy zaspokojenie popytu na wszystkie formy zabudowy, poprawiajqcy warunki 
iycia, stwarzajqcy nowe moiliwosci i przeciwdziatajqcy wykluczeniu spotecznemu. 

Miasto nie jest w stanie zarzqdzae wszystkim, co jest potrzebne do jego rozwoju. Dlatego 
wszyscy interesariusze powinni bye zaangaiowani w jego rozwoj . Rolq Miasta nie jest bycie 
menedierem, ktory w pojedynk~ realizuje wszystkie zadania, ale strategiem wyznaczajqcym 
kierunki rozwoju i animatorem, ktory motywuje wszystkich interesariuszy do wspotdziatania 
w ich operacjonalizacji i realizacji. 

Wspokzesne Miasta rozwijajq si~ wielokierunkowo starajqc si~ zapewnie wszechstronny 
i zrownowaiony rozwoj, aktywizujq lokalne spotecznosci, wtqczajq w dziatanie jak najwi~cej 
mieszkancow i przedsi~biorcow i stosujq modele partnerskie w zarzqdzaniu, wykorzystujq 
innowacje spoteczne, placemaking i nowoczesne technologie jako instrumenty wspierajqce 
rozwoj, inwestujq w odpornose na szoki wewn~trzne i zewn~trzne oraz coraz cz~sciej 

zarzqdzajq celami ekonomicznymi i spotecznymi a nie tradycyjnie pojmowanymi obszarami 
jak kultura, czy infrastruktura. Takq drogq w dalszej perspektywie powinna zmierzae lodz. 
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ZASADY HORYZONTALNE STRATEGII 
Realizacja Strategii podporzqdkowana b~dzie zasadom horyzontalnym, stanowiqcym zestaw 
wytycznych wspierajqcych wsp6tczesnq polityk~ miejskq uwzgl~dnianych w realizacji 
wszystkich cel6w strategicznych: 

Zr6wnowaiony rozw6j 

Oszcz~dne i racjonalne gospodarowanie dost~pnymi zasobami, kt6re zapewnia ich 
zachowanie dla przyszfych pokolen przynajmniej na tym samym poziomie. Oznacza to takie 
podchodzenie do wszelkich stojqcych przed miastem wyzwan w spos6b cafosciowy, 
zintegrowany. Korzystanie z synergii, harmonizowanie dziafan, takie w czasie, podejscie 
spajajqce otwartosc na problemy samych ludzi ale i zamieszkanych przez nich obszar6w 
Miasta, przefamujqce rozwojowe bariery i nadajqce wsp61nocie nOWq dynamik~ rozwojoWq. 
Stosowanie nowego podejscia, stanowiqcego podstaw~ mocnej demokracji opartego 
o doswiadczenia lokalnej wsp61noty i uruchamiajqcego cafy jej potencjaf, przy jednoczesnej 
swiadomosci ograniczonego charakteru zasob6w, jakimi moie dysponowac wsp61nota, 
zwfaszcza zasob6w dziedzictwa kulturowego oraz obszar6w aktywnych przyrodniczo. 

t6di to miasto, kt6re uwzgl~dniajqc posiadane zasoby, w tym przyrodnicze i kulturowe, 
pozostaje funkcjonalne i wydajne zar6wno na poziomie poszczeg61nych obszar6w, jak i na 
poziomie ich integracji. 

Inteligentne miasta 

Szybki rozw6j technologii to ogromna szansa todzi. Zwfaszcza technologii i rozwiqzan 
sfuiqcych przesyfowi - coraz szybciej i lepiej - informacji i zasob6w. t6di zamierza czerpac z 
tego jak najszerzej dla realizacji zasady zr6wnowaionego rozwoju i dla zaspokojenia potrzeb 
spofecznych. 

t6di to miasto, kt6re integruje dane z r6inych obszar6w i wykorzystuje je do efektywnego 
zarzqdzania oraz podnoszenia odpornosci na wydarzenia krytyczne. 

Jakosc iycia dla wszystkich 

Dzi~ki budowie miasta wfqczajqcego mieszkanc6w w bieiqce zarzqdzanie i projektowanie 
zmian, wsp6fdecydowanie, moiliwe stanie si~ tworzenie miasta, kt6re cechuje wysoka 
jakosc iycia, otwierajqcego drzwi przed wszystkimi. Miasta budujqcego aktywnie szanse 
osobistego rozwoju jui od poziomu indywidualnych os6b. Miasta ukierunkowanego na 
uiytkownik6w poczynajqc od konkretnych spraw i projekt6w po wielkie inwestycje. 

t6di to miasto dziafajqce dla mieszkanc6w, projektujqce dla nich, wfqczajqce ich w proces 
wsp6fdecydowania. 
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WIZJA I IDEA ROZWOJOWA 
tOOZ - MIASTO TWORZONE WSPOLNIE 

Idea definiuje wizjE: todzi w perspektywie przekraczajqcej dekadE: okreslajqc jq w trzech 
wymiarach. 

t6di - iywy organizm miejski, w kt6rym nie jest marnowane iadne ir6dto energii, w kt6rym 
administracja, biznes, srodowisko naukowe, mieszkancy, diaspora i wszyscy zainteresowani 
jego rozwojem wsp61nie go kreujq. 

• Aktywnosci, nie obiekty - t6di nie jest zbiorem budynk6w, system6w ani innych 
obiekt6w, ale miejscem aktywnosci polegajqcej na sprawnym zarzqdzaniu procesem pomysl 
> oeena > wdroienie > pomiar rezultat6w 

• Miasto wtClczajClce i angazujClce - t6di angaiuje, wciqga, motywuje i prowokuje do 
aktywnosci stwarzajqc moiliwosci, mechanizmy, narzE:dzia i bodice dla realizacji inicjatyw 
indywidualnych i zbiorowych 

• Miasto tClczClce i spajajClce - miasto nie wyklucza jednych uprzywilejowujqC drugich, ale 
zaprasza kaidego do wsp6ttworzenia. t6di stwarza okazje i infrastrukturE: do spotkan, 
wymiany pomyst6w, wsp61nej pracy, zaangaiowania kulturalnego, itd. 

Aktywnosci, nie obiekty 
Miasta Sq zbyt ztoione i zbyt dynamiczne, ieby byty zarzqdzane w modelu "my robimy - Wy 
korzystacie". Miasta majq zbyt ograniczone zasoby, ieby spetnie wszystkie oczekiwania 
dziatajqc w tym modelu. Miasta, nawet korzystajqc z pomocy wybitnych ekspert6w, nie Sq 
w stanie osiqgnqe zbiorowej mqdrosci wszystkich w nich iyjqcych i dziatajqcych na ich rzecz. 

Rozw6j todzi majq napE:dzae ludzie. todzianki i todzianie to osoby tw6rcze, zdeterminowane 
i solidne. Stanowiq wielki zas6b i ir6dto rozwoju swojego miasta. Stworzenie im 
odpowiednich warunk6w i umiejE:tna aktywizacja prowadzq do doskonatych rezultat6w 
a mieszkanki i mieszkancy stajq siE: sprzymierzencami w ksztattowaniu rozwoju swojego 
miasta. 

t6di powinna dziatae w systemie otwartej innowacyjnosci, gdzie Miasto proponuje og61ne 
kierunki myslenia i obszary strategiczne, zas mieszkancy, biznes i inni interesariusze generujq 
pomysty na usprawnienia, a nastE:pnie majq udziat w ich wdroieniu . 

Miasto petni podw6jnq rolE:: 

• lidera, kt6ry nie pracuje na wszystko sam, ale motywuje innych, ieby 

wsp6tuczestniczyli, 

• animatora, kt6ry stwarza ramy, zapewnia narzE:dzia i oddaje pole, ale ocenia rezultaty 

Miasto wtqczaj'lce i angazuj'lce 
Ludzie chcq mieszkae w todzi zapewniajqcej im wszystko, czego potrzeba do iycia i chcq miee 
wptyw na to, jak miasto realizuje ich oczekiwania. Stqd istotny jest udziat we wsp6ttworzeniu 
todzi na r6inych poziomach, przyjmowanie odpowiedzialnosci i osiqganie satysfakcji 
z osiqgniE:tych rezultat6w. Miasto musi bye rozpatrywane jako siee wsp6tpracy opierajqcej 
siE: na wsp61notowej wiE:zi z miastem, jako wsp61nym dobrem wszystkich pokolen, w kt6rej 
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powstajq nowe pomysty dajqce moiliwosc wykreowania najbardziej tw6rczego osrodka 
miejskiego w Polsce. 

Realizacja wypracowanej idei rozwojowej oznacza aktywne wtqczanie jak najwiE;kszej CZE;sci 
t6dzkiej spotecznosci, swiata biznesu, srodowiska akademickiego, swiata kultury, sportu 
i turystyki, t6dzkiej diaspory oraz wszystkich tych, kt6rzy dobrze todzi iyczq i majq pomysty 
na jej rozw6j, w proces wsp61nego zarzqdzania miastem. 

Miasto tqczC}ce i spajajC}ce 
t6dz to miasto otwarte na swiat, w kt6rym panuje tw6rcza atmosfera i offowy charakter. 
Jest miastem elektryzujqcym i dynamicznym, nadal kreuje i jest kreowana. Odwainie 
wychodzi naprzeciw wyzwaniom, inspirujqc miasta i spotecznosci, a jej r6inorodnosc 
i nastawienie na wsp6tpracE; wskazuje na wyjqtkowe miejsce do tworzenia i rozwijania idei. 
t6di to centrum Polski i strategiczny hub na mapie Europy. 

Budowa miasta otwartego, 0 wysokiej jakosci iycia i partycypacji, w naturalny spos6b 
przyciC}gnie zainteresowanych: od innowacyjnych, wysokodochodowych firm i inwestor6w, 
po kompetentnych pracownik6w, pragnqcych dla siebie i swoich rodzin przestrzeni dla 
nieskrE;powanego osobistego i zawodowego rozwoju. Wykorzystanie tej energii zapewni 
ekonomiczny i spoteczny rozw6j. 
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CELE STRATEGICZNE ROZWOJU W 
WYM IARZE SPOtECZNYM, 
GOSPODARCZYM I PRZESTRZENNYM 
Biorqc pod uwag~ zarysowane wyzwania stojqce przed miastem zachodzi koniecznose 
sformutowania odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania dotyczqce paradygmatu rozwoju 
i wzrostu todzi: Jak przetrwae? Jak si~ rozwijae? Jak bye atrakcyjnym? Jak oferowae cos 
ekstra? 

Rys. 2. Pytania nakreslajqce paradygmat rozwoju i wzrostu miasta 

trodfo: opracowanie wfasne 

Strategia rozwoju t6di 2030+ odpowiada na nie wyznaczajqc cztery cele strategiczne 

rozwoju okreslajqce aktywnose miasta w wymiarze spotecznym, gospodarczym 

i przestrzennym. 

Pierwsze dwa cele odnoszq si~ do priorytetu utrzymania bezpieczenstwa i stabilnego 

rozwoju. eel III i IV wskazujq na priorytety 0 charakterze progresywnym majqcym zapewnie 

atrakcyjnose miasta i zbudowae jego unikalny potencjat bazujqcy, w duiej mierze, na kapitale 

kulturowym i dziedzictwie miasta. 

CEl STRATEGICZNY I - tOOZ SllNA I OOPORNA 

Warunkiem stabilnego funkcjonowania miasta jest dbatose 0 utrzymanie w jak najlepszym 
stanie srodowiska, infrastruktury, w tym spotecznej, oraz zapewnienie sprawnosci system6w 
zarzqdzania miastem w sferach spotecznej, gospodarczej i przestrzennej tak, aby byty one 
odporne na szoki wewn~trzne i zewn~trzne oraz nadchodzqce zmiany klimatyczne. 

CEl STRATEGICZNY II - tOoz EKONOMICZNEGO I SPOtECZNEGO ROZWOJU 

Rozw6j kapitatu ekonomicznego i spotecznego Sq kluczowymi warunkami zapewnienia 
przetrwania i rozwoju obecnych oraz przysztych pokolen mieszkanc6w. Wiele decyzji 
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rozwojowych podejmowanych dzis stanowi inwestycje w jakosc iycia, przestrzeni i jakosc 
prowadzenia aktywnosci gospodarczej w przysztosci. 

CEL STRATEGICZNY III - t6DZ ODPOWIADAJJ\CA NA OCZEKIWANIA INTERESARIUSZY 

Miasto jest nie tylko sprawnym systemem zarzqdczym zapewniajqcym moiliwie najwyiszej 
jakosci ustugi publiczne oraz warunki rozwoju, ale jest takie srodowiskiem i przestrzeniq, 
w kt6rym Sq realizowane pragnienia jak najlepszego iycia we wspierajqcym cztowieka 
otoczeniu. Dlatego tak waine jest dostosowanie oferty miasta do oczekiwan tych, kt6rzy 
w nim mieszkajq, pracujq i realizujq swoje inicjatywy. 

CEL STRATEGICZNY IV - t60Z ZACHWYCAJJ\CA 

Mieszkancy miast oczekujq, ie te nie tylko zaspokojq ich podstawowe oczekiwania, ale b~dq 
ich inspirowaty i zapewniq podstaw~ do dumy. Dlatego miasta poszukujq pomyst6w na 
wywotywanie zachwytu mieszkanc6w a przy okazji odwiedzajqcych. 
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Celli 
t6d£ 
ekonomlcznego 
i spotecznego 
rozwoju 

Rys. 3. Cele strategiczne rozwoju w kontekscie paradygmatu rozwojowego miasta. 

tr6dlo: opracowanie wlasne na podstawie t.6dt - idea dla miosta 



SPOJNOSC Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI 
Strategia t6di 2030 + jest sp6jna ze Strategiq na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywq do 2030 r.) oraz Krajowq Strategiq Rozwoju Regionalnego 2030, 
natomiast jej cele Sq sp6jne z celami strategicznymi i operacyjnymi zdefiniowanymi 
w Strategii Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego 2020 oraz projekcie Strategii Rozwoju 
Wojew6dztwa t6dzkiego 2030. Strategia uwzgl~dnia ustalenia i rekomendacje w zakresie 
ksztattowania i prowadzenia polityki przestrzennej w wojew6dztwie okreslone w Strategii 
Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego 2020 oraz projekcie Strategii Rozwoju Wojew6dztwa 
t6dzkiego 2030. Strategia jest zgodna i sp6jna ze strategiq rozwoju ponadlokalnego, jakq jest 
Strategia t6dzkiego Obszaru Metropolitarnego 2020+. 
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Tab. 1. Sp6jnosc Strategii t6di 2030+ z dokumentami strategicznymi wyiszego rz~du. 
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Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju 

Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci: 
1. Cel szczegotowy II - Rozwoj 
spotecznie wrailiwy i 
terytorialnie zrownowaiony; 
2. Cel szczegotowy 111-
Skuteczne panstwo i instytucje 
stuiqce wzrostowi oraz 
wtqczeniu spotecznemu i 
gospodarczemu. 

Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci: 
Cel szczegotowy 1-Trwaty 
wzrost gospodarczy oparty 
coraz silniej 0 wiedz~, dane i 
doskonatosc organizacyjnq; 
Cel szczegotowy II - Rozwoj 
spotecznie wrailiwy i 
terytorialnie zrownowaiony; 
Cel szczegotowy III - Skuteczne 
panstwo i instytucje stuiqce 
wzrostowi oraz wtqczeniu 
spotecznemu i gospodarczemu 

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 

2030 
Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci: 
Cell. - Zwi~kszenie 
spojnosci rozwoju kraju w 
wymiarze spotecznym, 
gospodarczym, 
srodowiskowym i 
przestrzennym. 

Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci: 
Cel 2. - Wzmacnianie 
regionalnych przewag 
konkurencyjnych; 

Strategia Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego 2020 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
1.1. Obszary miejskie. 
Cel strategiczny - Obszary miejskie zapewniajqce 
mieszkancom wysoki poziom iycia, wykorzystujqce 
przewagi konkurencyjne do dynamicznego wzrostu 
gospodarczego oraz adaptujqce si~ do zmian 
demograficznych i klimatycznych; 
Cel strategiczny - Zrownowaiony rozwoj 
przestrzenny regionu z silnie powiqzanym 
systemem osadniczym, z nowoczesnq 
infrastrukturq i racjonalnie wykorzystywanymi 
zasobami srodowiska przyrodniczego, 
Cele operacyjne: 
1. Wysoka jakosc i dost~pnosc infrastruktury 
transportowej i technicznej, cel operacyjny 
2. Wysoka jakosc srodowiska przyrodniczego, cel 
operacyjny 
3. Zrownowaionv sYstem osadni 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
1.1. Obszary miejskie. 
Cel strategiczny: Obszary miejskie zapewniajqce 
mieszkancom wysoki poziom zycia, wykorzystujqce 
przewagi konkurencyjne do dynamicznego wzrostu 
gospodarczego oraz adaptujqce si~ do zmian 
demograficznych i klimatycznych; 
Cel strategiczny: Region wykorzystujqcy potencjat 
endogeniczny do rozwoju inteligentnej gospodarki, 
oparty na kreatywnosci i przedsi~biorczosci 
mieszkancow 
Cele operacyjne: 
1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji, 
cel operacyjny 
2. Nowoczesny kapitat ludzki i rynek pracy, cel 
operacyjny 
3. Zintegrowane srodowisko przedsi~biorczosci dla 
rozwoju gospodarki. 

Projekt Strategii Rozwoju 
Wojew6dztwa t6dzkiego 2030 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
Cel strategiczny 1 - Nowoczesna i 
konkurencyjna gospodarka: 
Cel operacyjny 1.2 - Podnoszenie 
jakosci kapitatu ludzkiego; 
Cel strategiczny 2 - Obywatelskie 
spoteczenstwo rownych szans i 
operacyjnym: 
Cel operacyjny 2.1- Rozwoj 
kapitatu spotecznego; 
Cel strategiczny 3 - Atrakcyjna i 
dost~pna przestrzen: 
Cel operacyjny 3.1- Adaptacja do 
zmian klimatu i poprawa jakosci 
zasobow srodowiska. 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
Cel strategiczny 1. Nowoczesna i 
konkurencyjna gospodarka: 
Cele operacyjne: 
1.2. Podnoszenie jakosci kapitatu 
ludzkiego, 
1.3. Wsparcie rozwoju MSP i 
sektora rolnego; 
Cel strategiczny 2. Obywatelskie 
spoteczenstwo rownych szans: 
Cele operacyjne: 
2.1. Rozwoj kapitatu spotecznego. 
2.3. Ograniczenie skali ubostwa i 
wykluczenia spotecznego. 

Strategia Rozwoju t6dzkiego 
Obszaru Metropolitalnego 2020+ r 

Ce11- Wzmocnienie funkcji 
metropolitalnych i spojnosci 
obszaru metropolitalnego 
Cel 2 - Rewitalizacja obszarow 
zdegradowanych w miastach 
Cel 3 - Budowa zintegrowanego 
i zrownowazonego systemu 
transportu metropolitalnego 
Cel 4 - Rozwoj gospodarki 
zasobooszcz~dnej i niskoemisyjnej 
oraz ochrona srodowiska 
przyrodniczego 
Cel 5 - Rozwoj nowoczesnego 
kapitatu ludzkiego oraz silnego 
informacyjnego spoteczenstwa 
obywatelskiego. 

Ce11- Wzmocnienie funkcji 
metropolitalnych i spojnosci 
obszaru metropolitalnego 
Cel 2 - Rewitalizacja obszarow 
zdegradowanych w miastach 
Cel 3 - Budowa zintegrowanego 
i zrownowaionego systemu 
transportu metropolitalnego 
Cel 4 - Rozwoj gospodarki 
zasobooszcz~dnej i niskoemisyjnej 
oraz ochrona srodowiska 
przyrodniczego 
Cel 5 - Rozwoj nowoczesnego 

kapitatu ludzkiego oraz silnego 

informacyjnego spoteczenstwa 

obywatelskiego. 
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Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci: 
Cel szczegotowy III - Skuteczne 
panstwo i instytucje stuzqce 
wzrostowi oraz wtqczeniu 
spotecznemu i gospodarczemu. 

Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci: 
Cel szczegotowy II - Rozwoj 
spotecznie wrazliwy i 
terytorialnie zrownowazony; 

opracowanie wfasne 

Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci : 
Cel 3. Podniesienie 
jakoSci zarzqdzania i 
wdrazania polityk 
ukierunkowanych 
terytorialnie. 

Spojnosc w tym, w 
szczegolnosci: 
Cel 2. Wzmacnianie 
regionalnych przewag 
konkurencyjnych; 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
Cel strategiczny - Aktywne spoteczenstwo 
obywatelskie, z dobrym dost~pem do ustug 
publicznych, sprzyjajqce wtqczeniu spotecznemu 
grup wykluczonych: 
Cele operacyjne: 
4 - Wysoki poziom kapitatu spotecznego i silne 
spoteczenstwo obywatelskie, 
5 - Wysoki standard i dost~p do ustug publicznych; 
Cel strategiczny - Nowoczesna i konkurencyjna 
gospodarka: 
1.1. Zwi~kszenie potencjatu badawczego i 
innowacyjnego; 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
Cel strategiczny - Zrownowazony rozwoj 
przestrzenny regionu z silnie powiqzanym 
systemem osadniczym, z nowoczesnq 
infrastrukturq i racjonalnie wykorzystywanymi 
zasobami srodowiska przyrodniczego 
Cele operacyjne: 
1. Wysoka jakosc i dost~pnosc infrastruktury 
transportowej i technicznej, 
2. Wysoka jakosc srodowiska przyrodniczego, 
3. Zrownowazony system osadniczy; 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
Cel strategiczny 2 - Obywatelskie 
spoteczenstwo rownych szans: 
Cele operacyjne: 
2.1. Rozwoj kapitatu spotecznego, 
2.3. Ograniczenie skali ubostwa i 
wykluczenia spotecznego; 
Cel strategiczny 3 - Atrakcyjna i 
dost~pna przestrzen: 
Cele operacyjne: 
3.3. Zwi~kszenie dost~pnosci 
transportowej, 
3.5. Racjonalizacja gospodarki 
odpadami, 
3.6. Zwi~kszenie dost~pnosci do 
ustug teleinformatycznych. 

Spojnosc w tym, w szczegolnosci: 
cel strategiczny 2 - Obywatelskie 
spoteczenstwo rownych szans 
Cele operacyjne: 
2.1. Rozwoj kapitatu spotecznego, 
2.2. Poprawa stanu zdrowia 
mieszkancow; 
Cel strategiczny 3. Atrakcyjna i 
dost~pna przestrzen i operacyjnych 
Cele operacyjne: 
3.1. Adaptacja do zmian klimatu i 
poprawa jakosci zasobow 
srodowiska, 
3.3. Zwi~kszenie dost~pnosci 
transportowej, 
3.4. Zwi~kszenie bezpieczenstwa 
energetycznego, 
3.5. Racjonalizacja gospodarki 

dami. 

Ce11- Wzmocnienie funkcji 
metropolitalnych i spojnosci 
obszaru metropolitalnego 
Cel 2 - Rewitalizacja obszarow 
zdegradowanych w miastach 
Cel 3 - Budowa zintegrowanego 
i zrownowazonego systemu 
transportu metropolitalnego 
Cel 4 - Rozwoj gospodarki 
zasobooszcz~dnej i niskoemisyjnej 
oraz ochrona srodowiska 
przyrodniczego 
Cel 5 - Rozwoj nowoczesnego 

kapitatu ludzkiego oraz silnego 

informacyjnego spoteczenstwa 

obywatelskiego. 

Ce11- Wzmocnienie funkcji 
metropolitalnych i spojnosci 
obszaru metropolitalnego 
Cel 2 - Rewitalizacja obszarow 
zdegradowanych w miastach 
Cel 3 - Budowa zintegrowanego 
i zrownowazonego systemu 
transportu metropolitalnego 
Cel 4 - Rozwoj gospodarki 
zasobooszcz~dnej i niskoemisyjnej 
oraz ochrona srodowiska 
przyrodniczego 
Cel 5 - Rozwoj nowoczesnego 

kapitatu ludzkiego oraz silnego 

informacyjnego spoteczenstwa 

obywatelskiego. 



KIERUNKI DZIAtAN PODEJMOWANYCH 
DLA OSI.L\GNIECIA CELOW 
STRATEGICZNYCH 
eel strategiczny I - t6di silna i odporna 
Miasta Sq silne sHq swoieh zasobow i systemow. Na poziomie zasobow mowimy 0 oehronie 
wszystkiego, co zapewni miastu funkejonowanie nawet w dynamicznie zmieniajqeyeh si~ 

warunkaeh . Szezegolnq rol~ petniq tu zasoby naturalne, infrastruktura miejska i know-how, 
a ieh jakosc wptywac b~dzie na zdolnosc adaptowania si~ do nowyeh sytuaeji. Na poziomie 
systemow mowimy m. in. 0 systemaeh administraeji (w tym instrumentaeh prawno
finansowyeh), edukaeji, planowania, oehrony zdrowia, utrzymania porzqdku, przeptywu 
informaeji. Z jednej strony odpornosc miasta definiowana jest przez jego zdolnosc do 
utrzymania jui posiadanyeh zasobow i systemow, a z drugiej - przez tatwosc rozwoju 
w dynamieznie zmieniajqeyeh si~ okolieznoseiaeh. Wspotczesny rozwoj miasta 
programowany jest w oparciu 0 wysokq elastyeznosc, ktora zapewni mu zdolnosc do reakeji 
na szoki zewn~trzne i wewn~trzne. Obszary tematyezne realizujqee eel I przedstawia Tab. 2. 

Tab. 2. Obszary tematyezne realizujqee eel 1- todi silna i odporna. 

"': ,Obszar tematyczny 
i:!", " ~, ..p. <- O<~ 

Bezpieczne miasto 
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Podstawowe informacje 

Miasto projektowane i zarzqdzane jest w spos6b uniwersalny, gwarantujqcy 
powszechne poczucie bezpieczenstwa, utatwiajqcy adaptacj~ do sytuacji 
kryzysowych. Miasto posiada uregulowane zasoby niezb~dne do przetrwania 
w sytuacjach nagtych, a takie procedury umoiliwiajqce funkcjonowanie 

V-! kryzysi~. orazp6~niejs.~yp()wr6t .d() normalnt;!go try~~f~r.:'~~J()~g"",~nia . 

Miasto ksztattuje swojq struktur~ i zarzqdza przestrzeniq tak, aby dostosowac 
jq do zachodzqcyh zmian klimatycznych oraz minimalizowac, a w dalszej 
perspektywie wyeliminowac, wtasny wptyw na globalne zmiany klimatu. 
W zarzqdzaniu przestrzeniq, kapitatem spotecznym i zasobami 
przyrodniczymi miasto stosuje wieloletniq perspektyw~ uwzgl~dniajqcq 

przyszte potrzeby. Dqiy do zachowania i wytworzenia zasob6w niezb~dnych 
do funkcjonowania przysztych pokolen przy zmieniajqcych si~ warunkach 
iycia. 

Miasto poprzez system wtasnych plac6wek oswiatowych dqiy do 
zapewnienia r6wnych szans rozwoju i edukacji dla wszystkich mieszkanc6w. 
t6dzki system oswiaty ksztatci obywateli tw6rczych i otwartych, krytycznych 
w ocenie ir6det, gotowych do wsp6tpracy. System edukacyjny tworzony jest 
pod kqtem wyzwan stojqcych przed globalnq spotecznosciq, ze znajomosci q 
i zrozumieniem lokalnych potrzeb i zasob6w, z uwzgl~dnieniem potrzeb 

1<:*C:lI~~ggryl'l~~prc:l.~Y~~r.C:l .~ilA'prz.y~~t.o.~~i ~ .... 

Zadania administracji samorzqdowej realizowane Sq efektywnie i sprawnie. 
Zadania realizowane Sq ze 5wiadomosciq celu, jakiemu majq stuiyc 
i perspektywy uiytkownika ustug publicznych. Miasto dqiy do realizacji 
oczekiwan interesariuszy i jednoczesnego zaspokojenia potrzeb spotecznosci, 

~ .. a kt~~9podE!jmowane u~~~y'~jE! ~~j9~Ptyw . ... 



trod/o: opracowanie w/asne 

Pakiet inicjatyw z r6inych obszar6w stanowiqcy reakcj~ na trendy 
demograficzne. Obejmuje dziafania sfuiqce przeciwdziataniu depopulacji 
lodzi i regionu oraz dostosowaniu ustug Miasta do zmieniajqcej si~ struktury 
spotecznej, w tym wfqczajqce wszystkie grupy spoteczne, poprawiajqce ich 
stan zdrowia i dobrostan oraz zwi~kszajqce atrakcyjnosc lodzi dla 
potencjalnych mieszkanc6w. 

Dziatania prowadzqce do racjonalnego gospodarowania przestrzeniq miasta, 
zapewnienia dost~pnosci do ustug dla uiytkownik6w, zachowania 
i wyeksponowania szczeg61nych element6w przestrzeni miasta, ochrony 
przestrzeni kluczowych dla adaptacji do zmian klimatu. Realizowanie funkcji 
miasta w spos6b prowadzqcy do minimalizowania aktywnosci 0 wysokiej 
terenochtonnosci i maksymalizacja wykorzystania istniejqcej infrastruktury i 

zasob6~·[)Cli~ni~d.o. modelu "~i.~~ta k2r'11paktowego". 

Miasto korzysta z system6w zarzqdczych zdolnych do przetwarzania danych 
w czasie rzeczywistym. Dane zbierane i wykorzystywane Sq w trybie ciqgtym 
z jednoczesnym udost~pnieniem ich wszystkim zainteresowanym celem 
wsp6ttworzenia rozwoju miasta. Obszar tematyczny rozwijany jest 
z uwzgl~dn ieniem potencjatu lokalnego sE:!ktora IT i ICT. 

Miasto korzysta z r6inorodnych mechanizm6w prawno-finansowych aby 
zwi~kszyc liczb~ i jakosc realizowanych przedsi~wzi~c. Miasto podejmuje 
inicjatywy pozwalajace zaangaiowac w realizacj~ cel6w publicznych srodki 
pozabudietowe w tym w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego. 

Tab. 3. Struktura kaskadowa realizacji celu strategicznego I 

Obszar tematyczny 
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Poprawa efektywnosci dziatania stuib miejskich . 

Poprawa jakosci dziatania systemu monitoringu wizyjnego w tym poprzez 
zastosowanie nowoczesnych technologii. 

Poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem 
uiytkownik6w niechronionych. 

Poprawa bezpieczenstwa publicznego. 

Poprawa dost~pnosci do ochrony zdrowia. 

Adaptujqca si~ do sytuacji pomoc spoteczna 

Wsp6tpraca z sektorem prywatnym oraz uczelniami w zakresie zarzqdzania 
kryzysowego. 

Zapewnienie ciqgtosci obstugi mieszkanc6w Miasta w sytuacjach kryzysowych. 

Rozw6j i modernizacja transportu zbiorowego na poziomie infrastruktury, 
taboru, pr~dkosci, jakosci i sieci potqczen. Wzrost atrakcyjnosci srodk6w 
komunikacji publicznej wzgl~dem prywatnego transportu samochodowego. 

Eko budiet dla lodzi. 

Zwi~kszenie efektywnosci gospodarki odpadami komunalnymi w miescie 
poprzez zorganizowanie ich sprawnego odzysku, recyklingu i przetwarzania, 
w tym eliminacja z obiegu opakowan trudno biodegradowalnych . 

Poprawa efektywnosci energetycznej budynk6w. 

Poprawa jakosci inwestycji miejskich m. in. poprzez wdroienie standard6w 
ochrony i rozwoju zieleni przy inwestycjach, rozwiqzan retencyjnych 
i ekologicznych ir6det zasilania inwestycji. 

Zmniejszenie antropogenicznej emisji ciepta . 

Rozw6j i utrzymanie bt~kitno-zielonej infrastruktury. 

Zwi~kszenie retencji ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem retencji gruntowej 
i srodowiskowej, budowa system6w zatrzymywania wody w miescie. 
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Promocja oszcz~dzania zasob6w wodnych w gospodarstwach domowych 
i przedsi~biorstwach. 

Strefy bior6inorodnosci. Tworzenie warunk6w sprzyjajqcych funkcjonowaniu 
ludzi, zwierzqt i roslin r6inych gatunk6w w przestrzeni miejskiej. 

Rozwijanie edukacji budujqcej toisamosc lokalnq i zakorzenienie w historii 
miasta, poczucie dumy oraz lokalny patriotyzm poprzez promocj~ 

i upowszechnianie wiedzy 0 dziedzictwie kulturowym miasta. 

Silne uczelnie wyisze: pracownicy i jakosc badan. 

Silne uczelnie wyisze: studenci i jakosc ksztakenia. 

Silne szkoty srednie, podstawowe i przedszkola: nowoczesne metody edukacji. 

Wsparcie szk6t i uczelni w tym artystycznych, jako potencjatu rozwojowego 
miasta. 

Silne t6dzkie szkoty srednie, podstawowe i przedszkola: dodatkowe zaj~cia 
z zakresu przedsi~biorczosci i kreatywnosci. 

Doksztakanie nauczycieli i wyposaienie szk6t w celu umoiliwienia 
realizowania nauczania zdalnego lub w innym modelu z wykorzystaniem 
technologii informatycznych. 

Poprawa jakosci zasobu i ustug edukacyjnych w tym w zakresie wyposaienia 
szk6t 0 charakterze zawodowym i technicznym w sprz~t specjalistyczny. 

Podnoszenie kompetencji zawodowych pracownik6w, w szczeg61nosci 
niewykwalifikowanych i 0 niskich kwalifikacjach. 

Rozwijanie ksztakenia ustawicznego w tym dla senior6w. 

Rozw6j dziatan edukacyjno-animacyjnych majqcych na celu przerwanie 
proces6w dziedziczenia ub6stwa w tym, w szczeg6lnosci, wszelkie formy pracy 
z dziecmi oraz mtodzieiq takie jak wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, 
animacyjne oraz edukacja antydyskryminacyjna, antyprzemocowa, edukacja 
do przedsi~biorczosci (takie pozaszkolna). 

Zwi~kszanie swiadomosci ekologicznej i klimatycznej mieszkanc6w oraz 
ksztattowanie pozytywnych postaw w tym obszarze. 

Edukacja kulturalna i zwi~kszanie wiedzy z zakresu kultury. 

Usprawnienie obstugi petent6w i dziatania urz~du - wzrost znaczenia e-ustug 
w urz~dzie. 

Dostosowanie jakosci obstugi mieszkanc6w do ich potrzeb. 

Stworzenie wsp61nego systemu obsfugi administracyjnej gospodarowania 
zasobem informacji 0 mieszkancach. 

Ujednolicenie proces6w organizacyjnych, zarzqdczych finansowych 
w jednostkach prowadzonych przez miasto. 

Wdraianie i rozw6j profilaktyki zdrowotnej dedykowanej dla r6inych grup 
mieszkark6w pod wzgl~dem wieku, zagroien dla zdrowia i istniejqcych 
chor6b. 

Wsparcie dla os6b w wieku prokreacyjnym, w tym mieszkaniowe i lecznicze. 

Wsparcie program6w medycznych zwi~kszajqcych dzietnosc. 

Ograniczanie wyludniania si~ miasta w drodze migracji podmiejskiej zwfaszcza 
poprzez oiywienie rynku mieszkaniowego (m. in. wsparcie proces6w dla 
inwestycji dewelopersko-urbanistycznych, odpowiedzialne otwieranie 
inwestycyjne obszar6w, rewitalizacja, zapewnienie dost~pnosci mieszkan). 

Poprawa swiadomosci zdrowotnej i umiej~tnosci zarzqdzania swoim 
zdrowiem. Rozw6j postaw prozdrowotnych. 

Promowanie aktywnego starzenia si~ i wspieranie f6dzkich senior6w. 

Wyr6wnywanie szans os6b z niepetnosprawnosciq. 



trod/o: opracowanie w/asne 

Likwidacja barier architektonicznych i zapewnienie dost~pnosci transportu 
publicznego dla wszystkich uiytkownik6w ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem 

os6b z niepetnosprawnosciq, os6b starszych i dzieci. 

Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych os6b 0 przeci~tnych i niskich 
dochodach. 

Zatrzymanie w miescie ludnosci naptywajqcej do todzi (w tym emigrant6w 
i student6w). 

Funkcjonowanie centr6w aktywnosci lokalnej i innych podmiot6w 
integrujqcych i animujqcych spotecznosci lokalne i sqsiedzkie. 

Innowacyjne formy opieki senioralnej. 

Efektywne wykorzystanie istniejqcej infrastruktury technicznej poprzez 
dog~szczanie strefy zurbanizowanej przy jednoczesnej ochronie teren6w 
aktywnych przyrodniczo dzi~ki wzrostowi powierzchni miasta obj~tej 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Horyzontalne wdroienie zasad planowania uniwersalnego, zaspokajajqcego 
potrzeby i uwzgl~dniajqcego potrzeby wszystkich uiytkownik6w. 

Wprowadzenie standard6w ochrony i ksztaftowania zieleni - zbioru norm 
i wytycznych w zakresie ochrony zieleni w procesach inwestycyjnych oraz 
kwestii zwiqzanych z zaktadaniem i utrzymaniem teren6w zieleni w przestrzeni 
miejskiej 

Stosowanie narz~dzi polityki parkingowej i uspokajania ruchu prowadzqcych 
do poszanowania przestrzeni miasta i zmniejszenia terenochtonnosci 
transportu. 

Uwzgl~dnienie w planowaniu przestrzennym potrzeby ksztattowania 
srodowiska z perspektywy adaptacji do zmian klimatu, w spos6b 
umoiliwiajqcy ochron~ przed naturalnymi ekstremalnymi czynnikami 
majqcymi wptyw na jego stan. 

Dqienie do modelu "miasta kompaktowego", zwartego i zarazem 
planowanego z perspektywy uiytkownika zgodnie z ideami miasta dost~pnego 
i iyczliwego. Przeciwdziatanie dezurbanizacji. 

Dynamiczne zarzqdzanie ruchem drogowym poprzez systemy zarzqdzania 
ruchem, parkowaniem i ptatnosciami. 

Inteligentne zarzqdzanie zuiyciem energii w miescie i obiektach miejskich. 

Inteligentne zarzqdzanie zasobem mieszkaniowym i komunalnym miasta. 

Inteligentne zarzqdzanie politykq spotecznq. 

Budowa systemu bieiqcej informacji oraz udost~pniania danych on-line dla 
mieszkanc6w i tw6rc6w aplikacji. 

Innowacyjny rozw6j sieci bezprzewodowych oraz standard6w 
telekomunikacyjnych w tym 5G. 

Doskonalenie i stata kontrola infrastruktury teleinformatycznej ustug 
publicznych pod kqtem (cyber}bezpieczenstwa. 

Finansowanie inicjatyw ze srodk6w unijnych i innych zewn~trznych oraz 
poszukiwanie lepszych moiliwosci finasowania. 

Realizacja dziatan w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Realizacja dziatan w ramach partnerstwa publiczno-publicznego w tym 
w partnerstwie z samorzqdami matych i srednich miast. 

Wprowadzenie mechanizm6w partycypacji finansowej spoteczenstwa we 
wsp61nych inicjatywach Miasta - partnerstwo pUbliczno-spoteczne. 

eel strategiczny II - t6di ekonomicznego i spofecznego rozwoju 
Rozw6j spoteczny i ekonomiczny lodzi jest tak obszernym celem, ie kaidy zas6b i kaida 
polityka miejska ma do odegrania rol~ w jego realizacji. Projekty rewitalizacyjne wymagajq 
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efektywnej gospodarki przestrzennej, spotecznej i inwestycyjnej. Wspomaganie 
przedsi~biorczosci wymaga zintegrowanego dziatania wielu instytucji, ktore stworzq lokalny 
ekosystem przedsi~biorczosci. Rozwoj brani kreatywnych wymaga szczegolnego udziatu 
instytucji kultury i sztuki, mediow i przedsi~biorstw braniy wydarzen. Rozwoj turystyki 
biznesowej wymaga scistej wspotpracy administracji, touroperatorow i przedstawicieli 
odbiorcow ich oferty. Rozwoj logistycznego hubu wymaga koordynacji wielu polityk 
miejskich oraz wspotpracy z przedsi~biorstwami sektorow e-commerce i logistyki. Rozwoj 
przemystu wiqie si~ z aktywnq politykq inwestycyjnq, przestrzennq i promocyjnq miasta. 
Obszary tematyczne realizujqce celli przedstawia Tab. 4 

Tab. 4. Obszary tematyczne realizujqce celli -lodi ekonomicznego i spotecznego rozwoju. 

Obszar tematyczny 

Rewitalizacja 2.0. 

Przedsi~biorcza t6di 

Rozw6j branz 

kreatywnych 

Turystyka MICE 

Hub logistyczny dla 

Europy Srodkowej 

t6di produkcyjna 2.0. 

Nowe Centrum todzi 

2.0. 
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Podstawowe informacje 

Program rozwoju miasta do wewnqtrz - kompleksowej odnowy kwartat6w 
miasta borykajqcych si~ z problemami w sferze zjawisk spotecznych, 
gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, 
tqCZqcy sfer~ spotecznq, gospodarczq, przestrzenno-funkcjonalnq, technicznq 
i srodowiskowq. Celem programu jest zmnleJszenie zr6inicowania 
wewn~trznego miasta oraz poprawa warunk6w i jakosci iycia mieszkanc6w na 
obszarach zdegradowanych. 
Celem jest zapewnienie trwatej, kompletnej i wieloaspektowej rewitalizacji, 
odbudowy i dalszego zr6wnowaionego rozwoju miasta przy wykorzystaniu 
narz~dzi wsp6tpracy z mieszkancami i zaangaiowaniu kapitatu zewn~trznego, 
stanowiqc jednoczesnie jeden z rozpoznawalnych w kraju i na swiecie symboli 
dynamiczn~go ro~wojlJ~()dzi. 

Zbi6r projekt6w i dziatan, kt6re majq pomagac przedsi~biorcom funkcjonowat 
w todzi ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem wsp6tpracy w celu tworzenia silnej 
gospodarki opartej na wiedzy i lokalnych zasobach. Oziatania z zakresu wsparcia 
lokalnego rynku pracy, w tym w kontekscie os6b trwale bezrobotnych i dopiero 
co wchodzqcych na rynek pracy. Oziatania adaptacyjne zwiqzane z popularyzacjq 

pracyzd.aln~ 1. . 
Instrumenty oraz przestrzen szczeg61nego wsparcia dla brani i przedsi~wzi~c 
kreatywnych (kultura, media, eventy, wszelka dziatalnosc artystyczna) 
z zach~tami do wykorzystania zasob6w i sieci partnerskich w todzi. 

Bogata, pakietowa oferta dla turystyki biznesowej w celu uczynienia z todzi 
miasta znajdujqcego si~ w polskiej czot6wce pod wzgl~dem atrakcyjnosci dla 

MIC~ dlapr~edsi~~iorc,~w ~k~~jui zagrarli~y. 

System ztoiony z multimodalnej infrastruktury, sieci agencji, organizacji 
e-commerce i logistycznych, kt6re uczyniq z todzi hub logistyczny 
w szczeg61nosci dla obstugi korytarzy Morze P6tnocne - Battyk, Battyk - Adriatyk 
i Nowego Jedwabnego Szlaku. Oziatania oparte na przewadze konkurencyjnej 

miasta. zwiq~anej z jego~<?rzystnyrn, cellt~alnYI11 .p.()t()~~.l1iem. 

Instrumenty wsparcia dla nowych przedsi~wzi~c produkcyjnych, szczeg61nie 
w braniach 0 istotnym znaczeniu strategicznym (m. in. IT/ICT, nowoczesne 
wt6kiennictwo, biotechnologia, AGO, medycyna, iywnost, maszyny przemystu 

4:.Q): ................ _..... . .................. _ ............ _........ ............ . ................. _ ... _ ................... . 

Kompleksowe dziatania na rzecz dokonczenia procesu inwestycyjnego 
wobszarze nowego Centrum todzi, jako przeciwdziatania procesowi 
dezurbanizacji. Stworzenie w centrum bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do 
prowadzenia biznesu, pracy, iycia i sp~dzania czasu wolnego dla mieszkanc6w 
~odzi,ob~zaru '!Ietropolitar.rl~g'? .i r.!1iast T~gionu. 



Rozw6j t6dzkiego 

Obszaru 

Metropolitarnego 2.0. 

trodfo: opracowanie wfasne 

Sp6jny, dynamiczny i konkurencyjny obszar rozwoju funkcji metropolitalnych, 
tworzqcy krajowq metropoli~ wpisujqcq si~ w proces spoteczno-gospodarczego 
rozwoju kraju oraz bazujqcy na partnerskiej wsp6tpracy pomi~dzy jednostkami 
samorzqdu terytorialnego na terenie l6dzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

. ..... ~ ................•........... 

Tab. 5. Struktura kaskadowa realizacji celu strategicznego II 

Obszar tematyczny Cel operacyjny 

Rewitalizacja 2.0 

Przedsi~biorcza t6di 
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Rozw6j branz 

kreatywnych 

Turystyka MICE 

Kompleksowa rewitalizacja kwartat6w zabudowy historycznej w Strefie 
Wielkomiejskiej oraz Obszarze Wsp6tczesnego Rozwoju Strefy Wielkomiejskiej 
uwzgl~dniajqca r6ine aspekty funkcjonowania, w tym tworzenie siatki 
przestrzeni publicznych potqczonych w logicznq catosc i pobudzanie lokalnej 
toisamosci spotecznej. Dziatania powinny obejmowac rozwiqzywanie 
problem6w wieloaspektowo, w tym w sferze srodowiskowej i spotecznej. 
Wsparcie dla kompleksowych inwestycji dewelopersko-urbanistycznych w tym 
realizowanych przez podmioty prywatne lub z udziatem podmiot6w prywatnych 
ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem teren6w uprzednio zabudowanych (w tym 
poprzemystowych) w strefie wielkomiejskiej. 
Realizacja dziatan na rzecz zachowania dziedzictwa materialnego lodzi w tym 
prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych 
w szczeg61nosci w obr~bie Pomnik6w Historii. Dostosowywanie obiekt6w 
zabytkowych do aktualnych potrzeb i standard6w funkcjonalnych, 
ekonomicznych, technologicznych i bezpieczenstwa uiytkowania. 
Realizacja programu inwestycyjnego obejmujqcego obszary zabudowane 
komplementarne wobec obszar6w zabudowy historycznej majqcego na celu 
wyr6wnywanie szans i zapobieienie degradacji obszar6w zwartej zabudowy 
miejskiej. 

Poprawa stanu technicznego i estetycznego gminnego zasobu mieszkaniowego. 

Zaangaiowanie lokalnej spotecznosci w inicjatywy w skali lokalnej (lIswojego 
podw6rka"). 
Realizacja dziatan rewitalizacyjnych w ramach sfery spoteczno-gospodarczej 
z zakresu rozwiqzywania problem6w dysfunkcji spotecznych oraz 
przeciwdziatania ich powstawaniu. 
Poprawa warunk6w funkcjonowania mieszkanc6w w tym poprzez stworzenie 
warunk6w funkcjonowania na terenie gminy pieczy zast~pczej, w tym 
uregulowanie sytuacji dzieci pozostajqcych w pieczy zast~pczej. 

Przeciwdziatanie bezrobociu, w szczeg61nosci bezrobociu dtugotrwatemu. 

Rozw6j inicjatyw gospodarczych w sektorze przedsi~biorstw, inicjatyw z obszaru 
ekonomii spotecznej lub przedsi~biorstw spotecznych oraz rozw6j organizacji 
pozarzqdowych. 
Rozw6j wsp6tpracy z uczelniami i inwestorami w zakresie dostosowania 
ksztatcenia do potrzeb rynku pracy. 
Wzrost liczby zagranicznych inwestycji, w szczeg61nosci z kluczowych dla lodzi 
sektor6w. 
Budowa potencjatu relokacyjnego lodzi w tym gotowosc do relokacji firm m. in. 
z sektora SSC i BPO. 

Rozw6j mechanizm6w wsparcia doradczo-mentorskiego dla firm z braniy 
kreatywnej. 

Stosowanie preferencji i zach~t dla sektora kreatywnego. 

Rozw6j sieci wsp6tpracy firm z braniy kreatywnej. 

Rozbudowa bazy dla turystyki MICE. 

Przygotowanie pakiet6w ofertowych dla turyst6w z braniy MICE 

Intensyfikacja wykorzystania miejskich obiekt6w zaplecza konferencyjno
kongresowego. 



Hub logistyczny 

Tworzenie nowych produktow turystycznych. 

Wzmocnienie funkcji turystycznej poprzez adaptacj~ obiektow zabytkowych 
w szczegolnosci Pomnikow Historii w tym do potrzeb rozwoju turystyki 
kulturowej. 
Promocja turystyki weekendowej opierajqcej si~ na walorach kulturowych 
w tym poprzez organizacj~ festiwali, imprez plenerowych czy koncertow. 

Rozbudowa infrastruktury magazynowej i logistycznej. 

Rozw6j sieci agencji logistycznych i organizacji e-commerce. 

Rozw6j i innowacje w zakresie infrastruktury przetadunkowej i infrastruktury 
obstugi ostatniej mili w tym w ramach korytarzy multimodalnych Morze 
P6tnocne - Battyk, Battyk - Adriatyk i Nowego Jedwabnego Szlaku 
Wsparcie dziatan rozwojowo-badawczo-wdroieniowych z zakresu logistyki 
miejskiej, optymalizacji procesow logistycznych i obstugi ostatniej milL 
Wsparcie rozwoju logistyki przez potencjat lokalnych przedsi~biorstw z brani IT 
i ICT. 

t6di produkcyjna 2.0 Przygotowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
terenow inwestycyjnych dla lokalizacji produkcji. 

Nowe Centrum todzi 

2.0. 

Rozw6j t6dzkiego 

Obszaru 

Metropolitarnego 2.0. 

trod/o: opracowanie w/asne 

Doskonalenie system6w zach~t dla inwestor6w. 

Dostosowanie zasobow ludzkich do potrzeb inwestor6w przy wspotpracy 
z przedsi~biorcamL 
Uzupetnienie infrastruktury i sieci potqczen transportu zbiorowego pod kqtem 
zapewnienia obstugi obiektom przemystowym, z uwzgl~dnieniem utatwienia 
dojazdu z matych i srednich miast regionu . 
Wsparcie rozwoju produkcji przez potencjat lokalnych przedsi~biorstw z brani IT 
i I CT. 

Budowa sieci przestrzeni publicznych 0 wysokiej jakosci oraz istotnych obiektow 
uiytecznosci publicznej na terenie NCt. 

Wsparcie budowy obiekt6w ustugowych w tym biurowych na terenie NCt. 

Wsparcie budowy budynkow mieszkalnych, jako elementu roinicowania funkcji 
obszaru NCt i wspierania harmonijnej urbanizacji. 
Rozbudowa infrastruktury transportowej zapewniajqcej wysokiej jakosci dost~p 
do NCt z obszaru aglomeracji, matych i srednich miast regionu oraz dost~pnosc 
zewn~trznq miasta, w tym w uktadzie bipolowym z Warszawq. 

Wzmocnienie funkcji metropolitalnych i sp6jnosci obszaru metropolitalnego. 

Zintegrowane dziatania na rzecz lokalnej spotecznosci, przestrzeni i gospodarki. 

Budowa zrownowaionego systemu transportu metropolitalnego. 

Rozw6j gospodarki zasobooszcz~dnej i niskoemisyjnej oraz ochrona srodowiska 
przyrodniczego na terenie tOM. 

tOM 0 silniejszym wymiarze spotecznym. 

Cel strategiczny III - t6di odpowiadajClca na oczekiwania interesariu5zy 

Atrakcyjnosc miasta buduje si~ zapewniajClc oczekiwany przez uiytkownik6w poziom jakosci 
iycia. Wiqie si~ to z zapewnieniem naleiytych przestrzeni do rekreacji i sp~dzania czasu 
wolnego, zapewnienie swobody tw6rczosci i ekspresji, zapewnienia dost~pu do kultury 
i uczestnictwa w kulturze. To takie wyksztatcenie klastr6w opierajqcych si~ na dziataniach 
kreatywnych, kt6re zapewniq realizacj~ ambicji i spetnienia zawodowego dla tw6rc6w. eel III 
w szczeg61ny spos6b traktuje t6dzkie dziedzictwo kulturalne, w tym dziedzictwo filmu. Jest to 
unikatowy zas6b, na bazie kt6rego moina rozwinqc dziatania z zakresu produkcji filmowej, 
audiowizualnej i gier komputerowych. Obszary tematyczne realizujqce cel III przedstawia 
Tab. 6 
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Tab. 6. Obszary tematyezne realizujqee eel III - t6di odpowiadajqea na oezekiwania 
interesariuszy 

Obszar tematyczny 

Miasto wartosci za 
korzystnct cen~ ; 

Miasto tw6rcze 

t6di cyfrowa 
I 

trod/o: opracowanie w/asne 

Podstawowe informacje 

Podj~cie niezb~dnych dziafari do utrzymania na atrakcyjnym poziomie 
koszt6w iycia w miescie, poszerzania pakietu korzysci mieszkarica 

. i prz~dsi~~ior~Y0.raz~li r:r:'i'.:l~~j i~y~1 uczen iC1.spotecznego. 

Budowanie prestiiu miasta i jakosci iycia mieszkaric6w przez kultur~ oraz 
zbudowanie rozpoznawalnej marki t6dzkiej kultury poprzez integracj~ 

srodowiska kulturalnego miasta. Szeroka realizacja inicjatyw z obszaru 
placemakingu zwi~kszajqcych kreatywnq wsp6tprac~ w ramach spotecznosci, 
tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy i wypoczynku oraz tzw. trzecich miejsc 

Planowanie teren6w zieleni i rekreacyjnych jako miejsc wartosciowego 
wypoczynku z infrastrukturq zach~cajqcq do aktywnego sp~dzania czasu. 
wykorzystanie" przedsi~wzi~c takich jak Orientarium/ECl do wspierania 
rozwoju miasta i regionu i planowanie nowych, unikalnych atrakcji miasta. 
Oziatania realizowane dla zaspokojenia potrzeb mieszkaric6w miasta oraz 
aktywizacji mieszkaric6w matych i srednich miast regionu, jako elementu 
wspierania ich rozwoju. 

Funkcje miasta przeniesione do 5wiata cyfrowego (nie tylko ustugi publiczne, 
ale takie przewodniki turystyczne, portale gospodarcze, media, rynek 
nieruchomosci, aktywnosci spoteczne i kulturalne, edukacja itd.) 

Wszechstronny rozw6j sektora audiowizualnego, jako potencjatu 
rozwojowego lodzi 0 charakterze kulturowym, gospodarczym 
i wizerunkowym w oparciu 0 przyznany tytut miasta kreatywnego UNESCO 
IIl6di - miasto filmu" zgodnie z zapisami strategii dziatania dla miast 
kreatywnych UNESCO. Oziatania przyjmujqce form~ dialogu ze zmianami w 
definiowaniu filmu, wchodzqcego w relacje z grami komputerowymi, 
przestrzeniq muzealnq, technologiami VR i AR, streamingiem, VOO, kulturq 
cyfrowq i sztukq komiksowq. 

Tab. 7. Struktura kaskadowa realizaeji eelu strategicznego III 

Obszar tematyczny 
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eel operacyjny 

Rozw6j gospodarki cyrkularnej i ekonomii wsp6tdzielenia jako nowoczesnych 
narz~dzi obniiania koszt6w iycia i dbatosci osrodowisko. 

Wykorzystanie szans rozwojowych ptynqcych z wdraiania koncepcji duopolis 
l6di - Warszawa 

Tworzenie rozwiqzari pozwalajqcych obniiyc koszty przy jednoczesnym 
zapewnieniu ustug na najwyiszym poziomie (np. grup zakupowych) dla 
przedsi~biorc6w i mieszkaric6w 
Wypracowanie specjalnego systemu ulg i wsparcia dla os6b zagroionych 
wykluczeniem spotecznym oraz zaktadanych i prowadzonych przez nie 
przedsi~biorstw i inicjatyw z zakresu tzw. ekonomii spotecznej. 

Wsp6ttworzenie z mieszkaricami w przestrzeni miejskiej miejsc przyjaznych 
dziataniom kreatywnym. 
Wsparcie rozwoju brani kreatywnych poprzez sieciowanie i doradztwo 
w obszarze kultury. 

Zbudowanie rozpoznawalnej marki kultury f6dzkiej dzi~ki integracji srodowiska 
kulturalnego oraz dzi~ki kreowaniu ludzi i wydarzeri na poziomie ponadlokalnym. 
Pozycjonowanie Miasta poprzez kultur~. 
Tworzenie nowych, dostosowanych do potrzeb mieszkaric6w i pracodawc6w 
miejsc pracy zwiqzanych z sektorem kultury i kreacji. 



trodfo: opracowanie wfasne 

Wsparcie inicjatyw poprawiajqcych atrakcyjnosc i dost~p do kultury oraz ch~c 
uczestnictwa mieszkanc6w w kulturze. Promocja projekt6w majqcych na celu 
zwi~kszenie poziomu partycypacji mieszkanc6w w kulturze oraz wspieranie 
oddolnych inicjatyw kulturalnych. 
Rozw6j instytucji kultury w tym instytucji wsp6tprowadzonych przez miasto, jako 
waznego elementu potencjatu rozwojowego miasta. 

Rozw6j funkcji rozrywkowych, edukacyjnych i kulturalnych na terenie Nowego 
Centrum lodzi w tym w obr~bie kompleksu ECl. 

Rozw6j funkcji rozrywkowych, edukacyjnych i kulturalnych na terenie 
Orientarium i kompleksu rekreacyjnego w rejonie parku im. Pitsudskiego. 

Wysoka jakosc przestrzeni publicznych stuzqcych codziennej rekreacji. 
Rozw6j funkcji i powierzchni park6w, tworzenie i rozw6j innych teren6w zieleni 
urzqdzonej. 

Uwzgl~dnianie kwestii ochrony srodowiska w procesach opracowywania 
miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego. 
Tworzenie na terenie miasta stref ciszy oraz obniianie nat~zenia diwi~ku w 
ciqgach komunikacyjnych. 

Zintegrowane rozwiqzania dost~pne w formie aplikacji dla mieszkanc6w. 

Zintegrowane rozwiqzania dost~pne w formie aplikacji dla turyst6w 
inwestor6w. 

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. 

Budowa systemu cyfrowej wymiany informacji mi~dzy mieszkancami. 

Nowe modele zarzqdzania open data i big data w oparciu 0 partnerstwo 
publiczno-publiczne. 

Rozw6j todzi Filmowej poprzez zwi~kszenie kompetencji audiowizualnych 
mieszkanc6w oraz rozw6j nowoczesnej i konkurencyjnej t6dzkiej branzy 
audiowizualnej stanowiqcej odpowiedi na dokonujqce si~ przemiany 
technologiczne, komunikacyjne i spoteczne. 

Rozw6j sektora gier komputerowych poprzez wsparcie kluczowych inicjatyw. 

Rozw6j Narodowego Centrum Kultury Filmowej. 

eel strategiczny IV - t6di zachwycajC1ca 
t6di zaehwyeajqea nie jest domenq iniejatyw z jednego obszaru, leez zbiorem 
zr6inicowanyeh projekt6w z obszar6w kultury i sztuki, ekologii, zarzqdzania miastem, 
planowania przestrzeni miejskiej oraz innyeh, kt6re tqezy eel. Tym eelem jest zapewnienie 
todzi pierwszenstwa w okreslonym obszarze, sposobie dziatania lub posiadaniu wyjqtkowyeh 
obiekt6w. Chodzi 0 to, aby t6di byta znana z rozwiqzan mqdryeh i ambitnyeh. Poniewai 
zaehwyt nie jest kategoriq jednowymiarowq, naleiy zatoiyc, ie jui w trakcie realizaeji 
strategii pojawiq si~ pomysty na kolejne obszary tematyezne 0 potenejale wywotania 
zaehwytu. Obszary tematyezne realizujqee eel IV przedstawia Tab. 8 

Tab. 8. Obszary tematyezne realizujqee eel IV - t6di zaehwyeajqea. 

Obszar tematyczny 

inlodz21 

Miasto zeroemisyjne , 

24 

i czyste . 

Miasto aktywnosci 
obywatelskiej 

Podstawowe informacje 

Projekt Muzeum Cywilizacji b~dqcy unikatem w skali europejskiej, kt6ry 
wyznaczy nowy poziom realizacj i idei kulturowych w lodzi. 

Zbi6r inicjatyw zmierzajqcych do uczynienia z todzi miasta czystego, 
dbajqeego 0 najwyzszq jakosc takieh zasob6w jak powietrze ezy woda. 

Meehanizmy i narz~dzia skuteeznego angaiowania eatej spotecznosei 
t6dzkiej, przedsi~biorc6w, uezelni i diaspory, kt6re stworzq unikatowy spos6b 
zarzqdzania miastem (t6di Way) . 



ZarzCJdzanie ~ 

doswiadczaniem 
miasta 

EXPO Horticultural 

Bt~kitno-zielona siec 

Miasto ogrod 

trod/o: opracowanie w/asne 

Zarzqdzanie doswiadczaniem miasta przez mieszkanca, przedsi~biorc~ 

i turyst~ jak procesem w miejscu zarzqdzania pojedynczymi punktami 
kontaktu, prowadzqce do utrwalenia pozytywnej reputacji miasta i kreowania 
korzystnych stereotyp6w na jego temat. 

Organizacja swiatowej wystawy ogrodniczej EXPO Horticultural, kt6ra stanie 
si~ zar6wno wydarzeniem promujqcym t6di na arenie mi~dzynarodowej, jak 
i narz~dziem stworzenia nowoczesnych teren6w zieleni a takie zmiany 
swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w. 

Wzmocnienie systemu ekologicznego miasta w oparciu 0 zachowane systemy 
dolin rzecznych i tereny niezabudowane poprawiajqce potencjat ekosystemu 
do swiadczenia ustug na rzecz mieszkanc6w. 

Kompleksowe i wieloptaszczyznowe dziatania prowadzqce do 
zdecydowanego zwi~kszenia udziatu zieleni w ksztattowaniu sieci przestrzeni 
publicznych. 

Tab. 9. Struktura kaskadowa realizacji celu strategicznego IV 

Obszar tematyczny 

inLodz21 

Zarz dzanie 
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eel operacyjny 

Budowa Muzeum Cywilizacji 

Stworzenie unikatowych w UJ~CIU mi~dzynarodowym miejsc 
przyciqgajqcych mieszkanc6w i turyst6w 

Stworzenie miejsc wspierajqcych budow~ toisamosci todzi 

Dekarbonizacja transportu publicznego i gospodarki komunalnej 

przestrzeni 

Rozw6j mobilnosci zeroemisyjnej (m. in . elektromobilnosci) w tym dost~pnej 
w formule wsp6tdzielenia. 

Rozw6j transportu rowerowego w tym budowa sieci dr6g i innej infrastruktury 

Zarzqdzanie ruchem samochodowym w tym poprzez tworzenie stref czystego 
transportu, budow~ parking6w buforowych park&ride i odpowiedniq organizacj~ 
ruchu. 

Stymulowanie mobilnosci aktywnej. 

Eliminacja niskiej emisji pochodzqcej z gospodarstw domowych. 

Zarzqdzanie energiq wraz z wdraianiem rozwiqzan Smart Home. 

Ograniczenie (pozostatych) czynnik6w generujqcych smog. 

Lokalna produkcja energii z OZE, w tym fotowoltaiki, technologii wiatrowych 
i geotermalnych, takie w przestrzeni publicznej, budynkach uiytecznosci 

publicznej, w gospodarstwach domowych i wsp61notach mieszkaniowych. 

Ograniczenie emisji i oddziatywania hatasu w miescie. 

Poprawa jakosci przestrzeni miasta poprzez zwi~kszenie cz~stotliwosci odbioru 
odpad6w oraz wprowadzenia nowych metod oczyszczania przestrzeni publicznej. 

Zapewnienie warunk6w do aktywnosci spotecznej w tym wsparcie oddolnych 
inicjatyw i grup sqsiedzkich poprzez przygotowanie instrument6w wzmacniania 
takich grup. 

Rozw6j wolontariatu miejskiego jako wain ego mechanizmu wsparcia 
spotecznego i instytucjonalnego. 

Tworzenie warunk6w do rozwoju organizacji pozarzqdowych . 

Zwi~kszenie wsp6tpracy i wptywu mieszkanek i mieszkanc6w na procesy 
decyzyjne w miescie, r6wniei poprzez zastosowanie innowacyjnych metod 
wsp6tpracy. 

Wtqczenie mieszkanc6w i podmiot6w prywatnych w proces neutralizacji 
klimatycznej miasta 

Wypracowanie systemu zarzqdzania doswiadczaniem miasta przez mieszkanca. 



doswiadczaniem 
miasta 

ir6d/o: opracowanie w/asne 
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Wypracowanie systemu Zarzqdzania doswiadczaniem miasta przez 
przedsi~biorc~ . 

Wypracowanie systemu Zarzqdzania doswiadczaniem miasta przez turyst~. 

Wzrost swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w i ksztaftowanie postaw 
proekologicznych. 

Zwi~kszenie liczby proekologicznych inwestycji w lodzi. 

Zwi~kszenie powierzchni teren6w zieleni w miescie w ramach organizacji EXPO 
Horticultural. 

Wsparcie rozwoju przedsi~biorczosci, w tym wymiany i rozwoju wiedzy 
braniowej. 

Promocja lodzi na arenie mi~dzynarodowej poprzez organizacj~ wystawy. 

Potqczenie miejskich park6w i zielenc6w w jednq cafosc funkcjonalnq 
i przestrzennq, w tym zachowanie i tworzenie korytarzy ekologicznych. 

Budowa infrastruktury dla zagospodarowania i retencji w6d opadowych. 

Budowa instalacji i rozwiqzan z zakresu ekohydrologii poprawiajqcych jakosc w6d 
ptynqcych oraz renaturyzacja koryt i dolin rzecznych. 

Tworzenie nowych teren6w dla wypoczynku i rekreacji poprzez odtworzenie 
koryt rzek schowanych dotychczas w kanatach oraz przywr6cenie funkcji 
biologicznych istniejqcym rzekom i zbiornikom. 

Wprowadzanie zieleni dostosowanej do lokalnych warunk6w siedliskowych 
(drzew, krzewow, rabat bylinowych itd.) przy kaidej modernizacji przestrzeni 
publicznych. 

Tworzenie i realizacja programow urbanistycznych ukierunkowanych na 
zazielenienie przestrzeni publicznych (w tym programy Zielone Polesie i Ogrody 
Sukiennicze). 

Tworzenie plan6w miejscowych uwzgl~dniajqcych zielen i powierzchnie 
biologicznie czynne takie na terenach prywatnych. 

Stosowanie innowacyjnych rozwiqzan technologicznych i materiatowych 
umoiliwiajqcych popraw~ warunkow wzrostu zieleni istniejqcej i projektowanej 
w warunkach silnej antropopresji. 

Odnowa istniejqcych terenow zieleni poprzez uzupetnienie roslinnosci oraz 
wprowadzenie na ich obszar nowych funkcji przy priorytecie ochrony dziedzictwa 
w zakresie dbatosci 0 zielen jui istniejqcq. 

Poprawa jakosci zieleni miejskiej poprzez promocj~ wspoftworzenia zielonego 
miasta przez jego mieszkancow. 

Dqienie do przeksztatcania gruntow rolnych oraz nieuiytkow w tereny lesne 
i zieleni 



OCZEKIWANE REZULTATY 
PLANOWANYCH DZIAtAN W TYM 
W WYMIARZE PRZESTRZENNYM ORAZ 
WSKAZNIKI ICH OSII-\GNI~CIA 
Strategia koncentruje si~ na wyzwaniach stojqcych przed miastem. t6di b~dzie aktywnie 
przeciwdziatac kryzysowi klimatycznemu i w zwiqzku z nim podejmowac dziatania 
adaptacyjne, minimalizujqC zagroienia dla srodowiska i dqiqc do osiqgni~cia neutralnosci 
klimatycznej. t6di b~dzie rozwijac swojq konkurencyjnosc opierajqc jq na dodatkowej 
infrastrukturze, w tym zielonej, majqcej charakter ekoinnowacyjny. t6di b~dzie 

konkurencyjna takie dzi~ki wysokiej jakosci iycia, atrakcyjnosci inwestycyjnej i korzystnej 
relacji warunk6w iycia do koszt6w. Efekty te zostanq osiqgni~te, takie dzi~ki 

odpowiedniemu gospodarowaniu przestrzeniq. Rezultaty okreslone w wymiarze 
przestrzennym przedstawione Sq szerzej w Zatqczniku nr 1. 

Realizacja Strategii pozwoli Miastu aktywnie przeciwdziatac negatywnym skutkom 
zachodzqcych w miescie i kraju proces6w demograficznych. Dzi~ki podj~tym dziataniom t6di 
b~dzie mogta isc drogq rozwoju spoteczenstwa inkluzywnego opartego na wiedzy, tolerancji 
i poczuciu wsp61noty w tym mi~dzypokoleniowej. Spotecznosc t6dzka b~dzie takie kluczem, 
kt6ry pozwoli na wsp6trzqdzenie miastem przez r6inych interesariuszy, zwi~kszenie 

efektywnosci zarzqdzania miastem i wsp6tprac~ mi~dzy r6inymi podmiotami, w tym 
w ramach t6dzkiego Obszaru Metropolitarnego. 

Oczekiwane rezultaty realizacji poszczeg61nych cel6w strategicznych i wskainikow ich 
realizacji zawiera Tab. 10. Oczekiwane rezultaty w wymiarze przestrzennym zawiera 
Zatqcznik nr 1. 

Tab. 10.: Oczekiwane rezultaty realizacji cel6w strategicznych i wskainiki ich osiqgni~cia 
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Oczekiwane rezultaty 
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, . oczekiw~a~y :': 
" ' trend ,,,: 

1. t6di jest miastem 1. Poprawa jakoSci zdrowia i sredniej 1. wzrost/stabilizacja 

zapewniajClcym bezpieczenstwo 

mieszkanc6w i zaspokajajClcym 

podstawowe potrzeby iyciowe 

2. t6di jest miastem, 

kt6re aktywnie przeciwdziata 

kryzysowi klimatycznemu 

zapobiega jego skutkom 

3. t6di jest miastem, 

kt6re efektywnie i oszczE:dnie 

gospodaruje przestrzeniCl 

4. t6di jest miastem, 

kt6re pomaga w rozwoju 

inkluzywnego spofeczenstwa 

opartego na wiedzy, tolerancji i 

poczuciu wsp61noty w tym 

dtugosci trwania iycia kobiet. 

2. Poprawa jakosci zdrowia i sredniej 

dtugoSci trwania iycia mE:iczyzn 

3. Liczba migrant6w zarobkowych z 

zagranicy 

4. Saldo migracji w grupie wiekowej 

20-29 

5. Udziat liczby uczni6w szk6t 

zawodowych w liczbie uczni6w szk6t 

srednich 

6. Stopien 

miejscowymi 

pokrycia miasta 

planami 

zagospodarowania przestrzennego 

7. Liczba odnotowanych przestE:pstw 

8. Liczba przestE:pstw i wykroczen 

2. wzrost/stabilizacja 

3. wzrost 

4. wzrost 

5. wzrost 

6. wzrost 

7. spadek 

8. spadek 
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mi~dzypokoleniowej 

5. t6di jest miastem 

racjonalnego gospodarowania 

zasobami inteligentnego 

wtclczania zasob6w zewn~trznych 

wsr6d nieletnich 

9. liczba e-ustug oferowanych przez 

administracj~ miejskq 

10. Liczba jednostek taboru 

elektrycznego 

9. wzrost 

10.wzrost 

do realizacji cel6w miasta 11. Dtugosc wyremontowanych torowisk 11. wzrost 

6. t6di jest miastem 12. Liczba inwestycji realizowanych w 12. wzrost 

zapewniajqcym wysokiej jakoSci 

ksztatcenie umoiliwiajqce rozw6j 

intelektualny, zawodowy 

rozbudow~ kompetencji 

spotecznych. 

7. t6di jest miastem 

tworzqcym wysokiej jakoSci 

przestrzenie, w tym 0 

wielkomiejskim charakterze w 

skali mikro i makro - POCZqwszy 

od mieszkania i podw6rka po siec 

formule Partnerstwa Publiczno -

prywatnego 

13. Liczba os6b korzystajqcych z oferty 
Miasta kierowanej do senior6w 

14. Mieszkania oddane do uzytkowania 

15. Dynamika produkcji sprzedanej 

przemystu (rok do roku) 

13.wzrost 

14. wzrost 

15. dodatnia zmiana 

przestrzeni publicznych catego 16. Dynamika wydajnoSci pracy w 16. dodatnia zmiana 

miasta przemysle (rok do roku) 

8. t6di jest miastem w 17. Stopa bezrobocia (stan na 31.12) 

kt6rym dost~pne Sq wysokiej 

jakoSci miejsca oraz moiliwoSci 

realizacji potrzeb ambicji 

zawodowych 

9. t6di to miasto, w 

kt6rym rozw6j aktywnosci 

gospodarczych oparty jest takie 

na kreacji i wiedzy 

10. t6di to miasto, kt6re 

optymalnie wykorzystuje swoje 

unikatowe walory turystyczne. 

11. t6di to miasto, w 

kt6rym nast~puje rozw6j 

nowoczesnych, dobrze 

skomunikowanych przestrzeni 

publicznych, biurowych 

produkcyjnych. 

12. t6di to miasto 

stanowiqce silne centrum 

aglomeracji pozycjonowanej w 

sieci metropolii 

srodkowoeu ropejskich 

13. t6di jest miastem 

oferujqcym wysokq jakosc iycia, 

por6wnywalnq innymi 

metropoliami kraju, moiliwq do 

osiC!gnl~cla niiszymi kosztami 

ponoszonymi przez mieszkarka 

14. t6di to miasto 

otwarte, zapewniajace swobod~ 

kreacji i ekspresji adresowanej 

zar6wno do os6b z obszaru 

aglomeracji, jak i dla odbiorc6w 

zewn~trznych 

15. t6di to miasto, w 

kt6rym nie moina si~ nudzic 

dzi~ki szerokiej i r6inorodnej 

18. Przeci~tne wynagrodzenie brutto na 

mieszkanca (stan na 31.12) 

19. Liczba podmiot6w gospodarczych 

zarejestrowanych 

REGON 

w rejestrze 

20. Liczba nowo zarejestrowanych 

przedsi~biorstw 

21. Liczba wynalazk6w zgtaszanych 

przez podmioty zarejestrowane w 

t6dzkiem 

22. Udziat matych srednich 

przedsi~biorstw w og61nej liczbie 

przedsi~biorstw 

23. Wptywy z podatku dochodowego od 

os6b prawnych 

24. wptywy z podatku dochodowego od 

os6b fizycznych 

25. Liczba turyst6w odwiedzajacych 

miasto 

26. Powierzchnia teren6w zieleni na 

1000 mieszkanc6w 

27. Liczba uczestniczqcych w kulturze i 

rekreacji (odwiedzajacych muzea, 

kina, teatry, ogr6d zoologiczny, 

korzystajqcych z biblioteki miejskiej) 

28. Masa odpad6w wytworzonych na 

terenie miasta 

29. Srednia powierzchnia 

mieszkan/mieszkanca 

30. Liczba wydarzen z zakresu szeroko 

rozumianej braniy audiowizualnej. 

17. spadek/stabillzacja 

18. wzrost 

19. wzrost 

20. stabilizacja 

21. wzrost 

22. wzrost/stabilizacja 

23. wzrost 

24. wzrost 

25. wzrost 

26. wzrost 

27. wzrost 

28. spadek/stabilizacja 

29. wzrost 

30. wzrost 
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ofercie sp~dzania czasu wolnego 

16. t6di to miasto, w 

kt6rym rozwijajq si~ nowoczesne 

technologie audiowizualne, znane 

realizowanych tu produkcji 

filmowych i gier 

17. t6dz to miasto, w 

kt6rym decyzje wypracowywane 

Sq wsp61nie przez r6inych 

interesariuszy 

18. t6dz to miasto 

wyr6in iajace si~ czystq 

przestrzeniq 0 wysokich walorach 

srodowiskowych 

19. t6dz to miasto 

niebanalnej architektury 

wsp6tczesnej 

20. t6dz to miasto, kt6re 

moie bye podziwiane z r6inych 

perspektyw I kaidemu 

uzytkownikowl ma cos do 

zaoferowania 

21. t6dz to mlasto, w 

kt6rym wielkomlejski charakter i 

zielone przestrzenie tworzq 

unikatowe potqczenie. 

31. Liczba proces6w konsultacyjnych z 31. wzrost 

mieszkarkami 

32. Liczba innowacyjnych narz~dzi, w 

tym nowych form dla jui istniejilcych 

proces6w, wtilczajqcych mieszark6w 

we wsp6tdecydowanie 0 miescie 

33. Dtugose dr6g dla rower6w w miescie 

34. Moc zainstalowana instalacji OZE na 

terenie miasta (wzrost) 

35. Liczba zadan zlecanych do realizacji 

przez organizacje pozarzildowe 

36. Liczba projekt6w z zakresu 

wdraiania neutralnosci klimatycznej 

(wzrost) 

37. Liczba os6b uczestniczilcych w 

wolontariacie miejskim. 

38. Liczba gospodarstw domowych 

podtqczonych do C.o. 

39. Liczba inicjatyw realizowanych w 

partnerstwie wdraiajqcym ide~ 

wsp6ttworzenia w ramach podziatu 

zasob6w. 

32. wzrost 

33. wzrost 

34. wzrost 

35. wzrost 

36. wzrost 

37. wzrost 

38. wzrost 

39. wzrost 

40. Liczba inicjatyw ekologicznych 40. wzrost 

zrealizowanych we wsp6tpracy z 

mieszkarkami 



MODEL STRUKTURY FUNKCJONALNO
PRZESTRZENNEJ 
Rozwoj ukierunkowany - model dziatan w przestrzeni 

Dla osiqgni~cia trwatych efektow rozwojowych miasta konieczne jest przYJ~cle modelu 
dziatan w jego przestrzeni rownowaiqcego potrzeby rozwojowe miasta oraz oczekiwania 
mieszkancow i inwestorow, przy jednoczesnym utrzymaniu szans na powodzenie procesu 
rewitalizacji centrum. Za nadrz~dny priorytet rozwojowy, naleiy uznae rewitalizacj~ centrum 
todzi. Srodmiescie jest obszarem kluczowym z punktu widzenia toisamosci miasta - gtownq 
przestrzeniq aktywnosci todzianek i todzian, ich mieszkania i pracy. 

Ukierunkowanie procesow inwestycyjnych na centralnq cz~se miasta pozwoli na uzyskanie 
nowej jakosci przestrzennej - elementu niezb~dnego do zakonczenia procesu rewitalizacji. 
Przektada si~ to z kolei na potrzeb~ rezygnacji z modelu rozwoju ilosciowego na rzecz 
jakosciowego sposobu budowania polityki przestrzennej miasta. Dokonano wyboru dziatania 
ukierunkowanego na budow~ miasta 0 zwartej strukturze przestrzennej, pozwalajqcego na 
jego dobrq obstug~ transportem zbiorowym, wykorzystanie terenow poprzemystowych 
zamiast uruchamiania nowych rezerw, dog~szczenie istniejqcej struktury przestrzennej, 
"dokonczenie" rozpocz~tej urbanizacji terenow obrzeinych, wyposaionych w infrastruktur~ 
technicznq oraz podnoszenie jakosci iycia w istniejqcych zespotach mieszkaniowych. Oprocz 
priorytetu przeprowadzenia rewitalizacji centrum miasta, za niezb~dnq uznano potrzeb~ 
zapewnienia roinorodnej oferty terenow inwestycyjnych w skali miasta. Poza strefq 
centralnq wyznaczono w Studium nowe tereny do obj~cia urbanizacjq, jednak wytqcznie w 
oparciu 0 zasad~ racjonalnej gospodarki terenami pod zabudow~, to jest z dostosowaniem 
do rzeczywistych potrzeb rozwojowych i finansowych moiliwosci uzbrojenia terenu. 

Dziatania w przestrzeni miasta 

Docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna todzi jest wypadkowq trzech gtownych 
aspektow: istniejqcego stanu zagospodarowania miasta, przestanek wynikajqcych z bilansu 
terenow przeznaczonych pod zabudow~ oraz moiliwosci lokalizowania nowej zabudowy na 
obszarach 0 wyksztakonej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. Jest realizacjq zatoien 
rozwoju przestrzennego miasta i charakteryzuje jq (Rys. 4): 

• utrzymanie terenow wielofunkcyjnej zabudowy srodmiejskiej w granicach Strefy 
Wielkomiejskiej wraz z dopetnianiem istniejqcych uktadow urbanistycznych i uzupetnieniem 
struktury zabudowy na terenach nieuiytkowanych, 

• wyznaczenie terenow zabudowy wielofunkcyjnej wokot Strefy Wielkomiejskiej, 
zarowno na terenach intensywnej zabudowy mieszkaniowej jak i terenach wymagajqcych 
przeksztaken, jako zaplecza dla rozwoju ww. strefy i przestrzennej kontynuacji srodmiejskiej 
typologii zabudowy, 

• utrzymanie istniejqcych struktur zabudowy - terenow 0 przewadze zabudowy: 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, ustugowej, produkcyjno-ustugowej wraz 
z dopetnianiem istniejqcych uktadow urbanistycznych i uzupetnieniem struktury zabudowy 
na terenach nieuiytkowanych, 

• wyznaczanie rezerw terenowych pod rozwoj mieszkalnictwa jedno- i wielorodzinnego 
w sposob ograniczony wzgl~dem ustalen obowiqzujqcych miejscowych planow 
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zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub pozwalajqcy na kontynuacj~ rozpocz~tych 

procesow urbanizacyjnych, 

• wyznaczanie rezerw terenowych pod rozw6j produkcji i ustug, umoiliwiajqcych 
aktywizacj~ gospodarczq w spos6b proporcjonalny do potrzeb i moiliwosci, 

• utrzymanie istniejqcego systemu teren6w zieleni urzqdzonej i wtqcznie do niego 
nowych terenow otwartych, pozwalajqcych na wykorzystanie ich przede wszystkim na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• ochrona niezabudowanych terenow otwartych, aktywnych przyrodniczo, w tym 
gruntow rolnych i lasow oraz dolin rzecznych, poprzez ukierunkowanie proces6w urbanizacji 
na racjonalnie wyznaczone obszary rezerw terenowych. 

Niezb~dny jest generalny podziat miasta na: 

• tereny przeznaczone pod zabudow~ - wskazane do utrzymania i dalszego rozwoju 
zabudowy, w podziale na: tereny wielofunkcyjne Strefy Wielkomiejskiej, dzielqcej si~ na 
3 podstrefy zroinicowane wg potrzeb ochrony struktury przestrzennej i zakresu jej 
dopuszczalnych przeksztaken i tereny strefy og61nomiejskiej - obejmujqce petnq gradacj~ 
roinych typologii zabudowy 

• tereny wytClczone spod zabudowy, rozumiane jako jednostki funkcjonalno
przestrzenne obejmujqce tereny systemu przyrodniczego miasta, zroinicowane pod 
wzgl~dem aktywnosci przyrodniczej. W terenach tych dopuszcza si~ moiliwosc 
funkcjonowania istniejqcej zabudowy i lokalizacji nowej na zasadach okreslonych w Studium 
Uwarunkowan i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego (SUiKZP). 
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Rys. 4. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 

trod/o: Miejska Pracownia Urbanistyczna 
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USTALENIA I REKOMENDACJE W 
ZAKRESIE KSZTAtTOWANIA I 
PROWADZENIA POLITYKI PRZESTRZEN NEJ 
W GMINIE 
Wst~p 

Do najwainiejszych narz~dzi wdraiania strategicznych celow rozwojowych miasta naleiq 
dokumenty ksztattujqce jego polityk~ przestrzennq. Osiqgni~cie celu, jakim jest podniesienie 
atrakcyjnosci miasta poprzez wspieranie rozwoju przestrzeni dobrej jakosci, wiqie si~ 

z koniecznosciq prowadzenia racjonalnej polityki w zakresie urbanizacji terenow. Zapisy 
polityki przestrzennej miasta stanowiq podstaw~ do opracowania prawa lokalnego oraz 
prowadzenia dziatan operacyjnych ukierunkowanych na osiqgni~cie celu. 

Rozwoj miasta z przestrzeniami 0 dobrej jakosci i zwiqzana z tym koniecznosc rezygnacji 
z cz~sci wyznaczonych do urbanizacji terenow to gtowny cel aktualnie obowiqzujqcego 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta todzi 
(uchwalone uchwatq Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 marca 2018 r., 
zmienionq uchwatq Nr V1/215/19 Rady Miejskiej w todzi z dnia 6 marca 2019 r.). 

Zapisy Studium Sq wyrazem polityki przestrzennej miasta, stanowiq zarowno wytyczne 
do sporzqdzania mpzp, jak i rekomendacj~ dla pozostatych narz~dzi polityki przestrzennej. 

Rys. 5. Model planowania strategicznego w ksztaftowaniu polityki przestrzennej 
trod/o: Miejska Pracownia Urbanistyczna 

Przestrzen miasta - zas6b dla przysztych pokolen 
Potencjat niewykorzystanych rezerw terenow inwestycyjnych oraz zestawienie ich 
z prognozami demograficznymi dla miasta wskazuje na zasadnosc ukierunkowania dziatan 
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rozwojowych na budowie konkurencyjnosci todzi jako mleJsca zamieszkania i pracy 
w oparciu 0 oferowanie terenow 0 wyiszym standardzie nii w gminach sqsiednich. 

Nieuchronnosc procesow demograficznych stwarza koniecznosc ukierunkowania polityki 
miejskiej na lepszq organizacj~ przestrzeni i petne wykorzystanie obecnych zasobow todzi 
dla optymalizacji warunkow iycia jej mieszkancow, szczegolnie z wykorzystaniem 
potencjatow Strefy Wielkomiejskiej. Strefa Wielkomiejska jest centralnq i najstarszq 
strukturq miejskq todzi, najlepiej uksztattowanq urbanistycznie, zawierajqcq najwi~cej 

okazatych budynkow mieszkalnych i fabrycznych oraz regularnie i najpetniej zabudowanych 
kwartatow. Obszar tej Strefy jest zdecydowanie najwi~kszy sposrod wszystkich polskich 
miast (1400 ha), jest rowniei najwi~kszy w Polsce pod wzgl~dem liczby obiektow powstatych 
przed /I wojnq swiatowq (ponad 10 tysi~cy). Analiza tego jednego z najwainiejszych 
czynnikow budujqcych toisamosc todzi, jakim jest dziedzictwo kulturowe miasta wykazuje, 
ie srodmiejski krajobraz kulturowy todzi jest jednoczesnie przestrzeniq 0 bardzo duiym 
potencjale - niedokonczonq, posiadajqcq nadal rezerwy przestrzeni do wykorzystania. 

Planowanie w przestrzeni w sposob racjonalny pozwala na przyj~cie niezb~dnej rezerwy 
terenow, optymalnej dla rozwoju mieszkalnictwa i stanowiqcej zroinicowanq ofert~ 

inwestycyjnq dla aktywnosci gospodarczej todzi. W zakresie aktywizacji gospodarczej 
wyznaczanie dodatkowych terenow ustugowych i przemystowych przyczyni si~ do 
podnoszenia atrakcyjnosci inwestycyjnej miasta z jednoczesnym urealnieniem moiliwosci 
pozyskiwania nowych inwestorow. 

Racjonalizacja w zakresie wyznaczania nowych rezerw terenow pozwala na ochron~ terenow 
cennych przyrodniczo i krajobrazowo, ale takie na zachowanie odpowiedniego zasobu 
terenow 0 duiym potencjalne inwestycyjnym dla przysztych pokolen. Po wypetnieniu si~ 

obecnie przewidywanych rezerw moiliwe b~dzie ich zwi~kszanie w kolejnych dokumentach 
planistycznych, w miar~ aktualnych potrzeb. Przyj~cie programu miasta dostosowanego do 
realnych potrzeb da szans~ na skupienie wysitkow organizacyjnych na ograniczonej liczbie 
lokalizacji i celow oraz unikni~cie rozpraszania potencjatu ekonomicznego. 
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Rys. 6. Skutki ekonomiczne urbanizacji planowanej i nieplanowanej 

trod/o: Miejska Pracownia Urbanistyczna 



OBSZARY STRATEGICZNEJ INTERW ENCJI 

Obszar strategicznej interwencji okreslony w st rategii rozwoju 

wojew6dztwa 
Obszar strategicznej interwencji (051) zgodnie z Krajowq Strategiq Rozwoju Regionalnego 
2030 to IIwskazany w strategii rozwoju obszar 0 zidentyfikowanych lub potencjalnych 
powiqzaniach funkcjonalnych lub 0 szczeg61nych warunkach spotecznych, gospodarczych lub 
przestrzennych, decydujqcych 0 wyst~powaniu barier rozwoju lub trwatych, moiliwych do 
aktywowania, potencjat6w rozwojowych, do kt6rego kierowana jest interwencja publiczna 
tqczqca inwestycje finansowane z r6inych ir6det, w tym w szczeg61nosci gospodarcze, 
infrastrukturalne i w zasoby ludzkie, lub rozwiqzania regulacyjne". 

Z poziomu regionalnego jako obszar strategicznej interwencji w Strategii Rozwoju 
Wojew6dztwa t6dzkiego 2030 wyznaczono Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) todzi 
tj. t6dzki Obszar Metropolitalny (tOM) tworzony przez t6di oraz jednostki samorzqdu 
terytorialnego z czterech okalajqcych t6di powiat6w tj. brzezinskiego, pabianickiego, 
t6dzkiego-wschodniego oraz zgierskiego1 • 

• ==.':'~'~:'::'. 
c:;~=:u:-~~-~.-.. ~ 
D ....... """-·_· · .. 
- -~ ............ , 

Rys. 7. MOF stanowiqce 051 wyznaczone na terenie wojew6dztwa t6dzkiego. 

tr6dfo: Prezentacja Biura Planowania Przestrzennego Wojew6dztwa t.6dzkiego w t.odzi i Departamentu Polityki 
Regionalnej Urzt:du Marszafkowskiego Wojew6dztwa t.6dzkiego. 

1 ww, zapisy zostaty wprowadzone do niniejszego dokumentu na podstawie informacji zaprezentowanych przez 
przedstawicieli Urz~du Marszatkowskiego Wojew6dztwa t6dzkiego oraz Biura Planowania Przestrzennego 
Wojew6dztwa t6dzkiego podczas spotkania konsultacyjnego z jednostkami samorzqdu terytorialnego 
t6dzkiego Obszaru Metropolitalnego w dn. 5 listopada 2020 r. dotyczqcego m.in. delimitacji Miejskich 
Obszar6w Funkcjonalnych w projekcie Strategii Rozwoju Wojewodztwa t6dzkiego 2030. 
Niemniej jednak zgodnie z Uchwatq nr LV/G80/18 Sejmiku Wojewodztwa todzkiego z dnia 28 sierpnia 2018r. 
w sprawie okreslenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Wojewodztwa todzkiego 
2030 wraz z p6iniejszymi zmianami przedstawienie Sejmikowi Wojew6dztwa projektu Strategii Rozwoju 
Wojew6dztwa t6dzkiego 2030 do uchwalenia planowane jest na marzec 2021 r. W zwiqzku z powyiszym w celu 
zachowania sp6jnosci Strategii Miasta todzi ze Strategiq Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego zapisy niniejszego 
rozdziafu zostanq zaktualizowane po przyj~ciu przez Sejmik Wojew6dztwa t6dzkiego uchwaty ws. przyj~cia 
Strategii Rozwoju Wojew6dztwa t6dzkiego 2030. 
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Regiony administracyjne najwyiszego rz<::du (wojewodztwa) odzwierciedlajq relacje 
w uktadach osadniczych. Region administracyjny jako forma zarzqdzania dotyczy obszaru, 
ktory powinien bye kreowany i utrwalany jako rzeczywisty region spoteczno-gospodarczy, 
tj . spojny i hierarchiczny. 
Trzy rozumienia spojnosci regionalneL ktore razem prowadzq do utrwalania regionu 

spoteczno-gospodarczego to : 
1. spojnose obszarowa (strukturalna) - rozumiana jako rowne szanse rozwoju, 

zapobieganie i ograniczanie nierownosci w poziomie rozwoju spoteczno
gospodarczego. 

2. spojnose funkcjonalna - powiqzany relacjami na roinych poziomach system osadniczy 
(miast i wsi), istnienie ogniska (ognisk) rozwoju i terenow z nim (nimi) powiqzanych, 
zapobieganie rozktadowi relacji, zwi<::kszanie dost<::pnosci do miejsc koncentracji 
funkcji; 

3. spojnose spoteczna - zbiorowe poczucie przynaleinosci do regionu, spoteczna 
swiadomose jego istnienia, funkcjonowania i oddziatywania, kreowanie identyfikacji 

z regionem jako catosciq. 
Polityka regionalna i strategia rozwoju powinna uznawae spojnose jako cel nadrz<::dny. 
Region jest catosciq i realizacja zadan rozproszonych terytorialnie powinna uwzgl<::dniae 
cele polityki regionalnej (cele strategiczneL w szczegolnosci majqc na uwadze: 
1. wspieranie wspotpracy pomi<::dzy JST w uktadzie aglomeracyjnym w celu realizacji 

potrzeb spotecznych i zachowania spojnosci funkcjonalnej obszaru MOF; 
2. uznanie miast na obszarze MOF za ogniska rozwoju spoteczno-gospodarczego -

zlokalizowane Sq tu funkcje i instytucje oraz zasoby, ktore Sq podstawq organizacji 
przestrzennej, w tym tworzenia i istnienia relacji miasto - otoczenie na roinych 
poziomach (regionalnym, subregionalnym i lokalnym); 

3. pobudzanie potrzeby integracji - uktady aglomeracyjne doswiadczajq procesow 
integracji i dezintegracji w roinych ptaszczyznach (komunikacyjneL ekonomiczneL 
spotecznej) . Rolq MOF powinno bye pobudzanie potrzeb oraz wzmacnianie 
i harmonizowanie procesow integracyjnych. 

W celu zachowania spojnosci ze strategiq szczebla regionalnego i realizacji potrzeby 

integracji naleiy uznae catv obszar m. todzi jako obszar strategicznej interwencji. 

Obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy 

z zakresem planowanych dziatan 
Obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy identyfikowany jest na poziomie 
toisamym z obszarem zidentyfikowanym w Strategii Rozwoju Wojewodztwa todzkiego 2030. 
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Rys. 8. Obszar strategicznej interwencji kluczowy dla gminy 

ir6dlo: Prezentacja Biura Planowania Przestrzennego Wojew6dztwa 1:.6dzkiego w I:.odzi i Departamentu Polityki 

Regionalnej Urzt:du Marszalkowskiego Wojew6dztwa 1:.6dzkiego. 

Podejscie to umoiliwi m.in. kontynuacj~ wdraiania w ramach todzkiego Obszaru 
Metropolitalnego instrumentow terytorialnych takich jak Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT). Zakres dziatan przyj~tych do realizacji odpowiadat b~dzie w sposob 
kompleksowy na potrzeby oraz problemy rozwojowe miasta i obszaru powiqzanego z nim 
funkcjonalnie. 

Cele ZIT: 
• promowanie partnerskiego modelu wspotpracy roinych jednostek administracyjnych 
na obszarach funkcjonalnych, 

• zwi~kszenie efektywnosci podejmowanych interwencji poprzez realizacj~ 

zintegrowanych projektow odpowiadajqcych w sposob kompleksowy na potrzeby i problemy 
miast i obszarow powiqzanych z nimi funkcjonalnie, 

• realizacja projektow zaktadajqcych wspolnq realizacj~ ustug publicznych przez gminy 
wchodzqce w sktad MOF, bqdi realizacja tych ustug w sposob silnie skoordynowany, 

• zwi~kszenie wptywu miast i obszarow powiqzanych z nimi funkcjonalnie na ksztatt 
i sposob realizacji dziatan wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spojnosci. 

W ramach ZIT wspierane b~dq w szczegolnosci projekty z zakresu: 

• rozwoju zrownowaionego, sprawnego transportu publicznego tqczqcego miasto 
i jego obszar funkcjonalny, 

• gospodarki wodno-kanalizacyjnej i jakosci powietrza, 

• efektywnosci energetycznej, 

• szkolnictwa zawodowego, 

• dziatan w obszarze kultury oraz turystyki. 
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SYSTEM REALIZACJI STRATEGII 
Realizacja strategii uwzgl~dniac b~dzie model elastycznej wspotpracy miasto 
interesariusze. Musi on zapewniac realizacj~ celow strategicznych oraz zaspokajanie 
oczekiwan wielu grup i podmiotow w sposob zapewniajqcy ich udziat w catym procesie. 

Kluczowe jest zarzqdzanie okreslonymi zasobami i obszarami w taki sposob, aby przyczyniaty 
si~ one do realizacji okreslonych celow. Model zarzqdzania miastem jest wskazany na 
poniiszym rysunku. 

Mieszkanie 

Edukacja 

Praca 

Spoteczno~t 

Obywatele 
Konsumenci 
Uiytkownicy 

Studenci 

Cele 

Bezpieczenstwo 

Zdrowie 

Kultura 

Aktywnosc spoteczna 

Placemaking 

Kryteria realizacji 
Model finansowy 

Zghiszanie I realizacja 
inicjatyw 

Monitorowanie rezultat6w 
Utrzymanie efekt6w 

Sport 

Edukacja 

Mobilnosc I nnowacyjnosc 

Instytuc/e Admlnlstrac/a 
Przedsi~biorstwa UrzC!d mJasta J 

OrganJzacje jego instytucje 
Szkoty J,uczelnJe Infrastruktura Us~ugi Planowanie Think tank 
Instytuqe kuJtury ' bl"" strategJczny rozwoJu pu Iczne I monitoring 

Rys. 9. Model zarzqdzania wspottworzonym miastem 
trod/a: Opracawanie t.odi - idea dla miasta 

Planowanie dziatan nast~powac powinno w dialogu z mieszkancami oraz partnerami 
spotecznymi i gospodarczymi. Na poziomie zarzqdzania obszarami strategicznymi mogq 
pojawiac si~ sformalizowane formy wspotpracy jak np. zespoty partnersko-eksperckie. 
W modelu otwartej innowacyjnosci mogq pojawic si~ inicjatywy partnerow spotecznych. 
Do zgtaszania pomystow zapraszani Sq wszyscy, ktorzy takie pomysty majq, a w szczegolnosci 
podmioty b~dqce beneficjentami zrealizowanych projektow. Urzqd Miasta dokonuje selekcji 
inicjatyw do realizacji, zas sama realizacja naleiy do partnerow. Wybor inicjatyw do realizacji 
uwzgl~dnia dodatkowe kryteria strategiczne, budietowe i wynikajqce z systemowego 
zarzqdzania miastem (integracja lub wykluczanie si~ niektorych inicjatyw). Zarzqdzaniem 
realizacjq projektow zajmuje si~ zespot partnersko-ekspercki, ktory monitoruje ich realizacj~ 
i zdaje sprawozdania z wykonania planow. Koordynacjq procesu wdraiania strategii 
i inicjatyw rozwojowych zajmuje si~ Urzqd Miasta todzi w ramach komorki odpowiedzialnej 
za monitoring strategii. Petna realizacja strategii b~dzie zatem wymagata dziatan: 

• Miasta, 

• innych podmiotow publicznych, 

• partnerow spotecznych i gospodarczych pochodzqcych z roinych srodowisk, 0 roinym 
poziomie samoorganizacji i 0 roinej formie prawnej, 

zas Urzqd Miasta moie wystqpic w roli: 

• animatora, 
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• inicjatora, 

• facylitatora, 

• samodzielnego realizatora, 

• partnera. 

Dla wydajnego petnienia przez Urzqd Miasta powierzonych mu rol moie istniec potrzeba 
zastosowania mechanizmow wspierajqcych takich jak platformy wspotpracy, wymiany 
informacji i wspotfinansowania, miejsca spotkan i wspotpracy, okazje do interakcji, itp. 

Formuta wspottworzenia miasta daje moiliwosc efektywnej wspotpracy na wielu polach: 
dzielenia si~ wiedzq i angaiowania na rzecz rozwoju miasta. Partnerskie podejscie umoiliwia 
rowniei fakultatywnq wspotprac~ z zewn~trznymi instytucjami gromadzqcymi wiedz~ 

i ekspertow z roinych obszarow i dziedzin. Takq funkcj~ mogq petnic rowniei ciata typu think 
tank stanowiqce partnerow 0 charakterze analityczno-doradczym. 

UrzCld Miasta todzi 
t 

koo;dvnowanie dlialall 
strategicznych 

formutowanie (elow 

okreslanie kierunk6w rozwoJu 

prognozowanie tendencjl 
rozwojowych 

ocena projektow 
inwestycy/nych 

doradltwo 

gromadzenie i analiza 
wiedzy i dobrych praktyk 

prace badawcze 

testowanie rozwiqzan 

Rys. 10. Funkcje think tankow. 
trod/o: opracowanie w/asne 

Strategia b~dzie realizowana w oparciu 0 jej cele strategiczne poprzez dokumenty 
wykonawcze odpowiadajqce na wspotczesne wyzwania. Do dokumentow tych zaliczyc naleiy 
projekty i inicjatywy rozwojowe, polityki sektorowe i programy operacyjne (m. in. Gminny 
Program Rewitalizacji, Program Gospodarki Niskoemisyjnej). Dokumenty przygotowywane 

i uchwalane b~dq w odr~bnym trybie wynikajqcym z charakteru dokumentu. 
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Interesariusze: 

Inicjatywy wdroieniowe 

Monitoring i ocena 

Wspotpraca 

Przeptyw informacji 

Wspotuczestnictwo 

Rys. 11. Model wdraiania strategii 
trod/o: opracowanie w/asne 

NarzE:dzia przestrzenne: 
Studium Uwarunkowan 
i Kierunk6w Zagospo
darowania Przestrzennego 

Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 



NarzE;dziami finansowymi realizacji strategii bE;dq Budiet i Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Miasta, dla ktorych wytyczne okreslq Ramy Finansowe i Zrodta Finansowania. NarzE;dziami 
planistycznymi realizacji strategii bE;dq Studium Uwarunkowan i Kierunkow 
Zagospodarowania Przestrzennego i Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. 

Monitoring Strategii bE;dzie miat wymiar roczny, a mierniki bE;dq aktualizowane w trybie 
bieiqcym, w miarE; dostE;pnosci danych. Monitoring i ewaluacja strategii bE;dq realizowane w 
oparciu 0 przygotowywane Raporty 0 stanie Miasta i Badania jakosci iycia. Monitorowanie 
realizacji dziatan bE;dzie odbywac siE; na trzech poziomach: 

• zgodnosci z celami strategicznymi 

• zgodnosci z kryteriami realizacji projektu 

• obiektywnej poprawy w stosunku do stanu poprzedniego. 

WYTYCZNE DO SPORZJ.\DZANIA 
DOKUMENTOW WYKONAWCZYCH 
Do dokumentow wykonawczych realizujqcych StrategiE; zaliczyc naleiy projekty i inicjatywy 
rozwojowe, polityki sektorowe i programy operacyjne. 
Polityki sektorowe to dokumenty dotyczqce wybranej dziedziny funkcjonowania miasta 
integrujqce strategiE; z zarzqdzaniem operacyjnym oraz wyznaczajqce standardy realizacji 
ustug publicznych w lodzi. Obejmujq np. kwestie zwiqzane z edukacjq, kulturq, zdrowiem, 
ochronq srodowiska. 
Projekty i inicjatywy rozwojowe to jednorazowe, niepowtarzalne, ztoione przedsiE;wziE;cia 
podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu, dostarczenia unikalnej ustugi lub 
uzyskania unikalnego rezultatu realizowane przez powotany do tego celu zespot projektowy. 
Projekt powinien miec okreslony poczqtek i okreslony koniec realizacji, moie sktadac siE; 
z kilku zadan. 

Programy operacyjne to dokumenty sektorowe 0 charakterze wykonawczym 
przygotowywane w trybie wynikajqcym wprost z odrE;bnych ustaw. Sq to m. in. Gminny 
Program Rewitalizacji i Program Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Dokumenty wykonawcze, poprzez ktore wdraiana bE;dzie Strategia muszq zachowywac 
spojnosc ze Strategiq. Powinny zawierac nastE;pujqCe elementy: 

• wnioski z diagnozy, 

• cele strategiczne, 
• kierunki dziatania, 

• oczekiwane rezultaty, 
• ramy finansowe i irodta finansowania. 
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RAMY FI NANSOWE I ZRODtA 
FI NANSOWAN IA 
Strategiczne Przedsi~wzi~cia Miasta (SPM) 

Odzwierciedleniem opisanych powyiej celow jest lista przedsie:wzie:c, ktore Sq wyborem 
strategicznym i priorytetyzacjq planowanych dziatan. Kaide z opisanych poniiej 
przedsie:wzie:c pozwoli na zintegrowanie celow i kierunkow dziatan sformutowanych 
powyiej, co powinno umoiliwic osiqgnie:cie efektu synergii. Strategiczne przedsie:wzie:cia 
stanowiq wiqzki projektow (programy), ktorych celem jest osiqgnie:cie oddziatywania 
w ramach wszystkich obszarow okreslonych w Strategii. W ramach SMP nastqpi konsolidacja 
srodkow i zasobow w najwainiejszych z punktu widzenia rozwoju miasta oraz wymagajqcych 
wsparcia kierunkowego dziatan podejmowanych dla osiqgnie:cia celow strategicznych. 

Planowane do realizacji przedsie:wzie:cia 0 charakterze strategicznym zostaty wskazane 
w oparciu 0 zdiagnozowane potrzeby miasta todzi, a naste:pnie poddane analizie pod kqtem 
ich wptywu na poszczegolne cele i obszary tematyczne, co obrazuje poniisza matryca: 
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aniu z eelarni i obszararni tern 

eEL STRATEGICZNY II 
t60z EKONOMleZNEGO 

I SPOtECZNEGO ROZWOJU 
::<~)h .. ~·.~~i71~~ 'I: 

Numer 
strategicznego 

u 
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1 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

2 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

3 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

4 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

5 ./ ./ ./ ./ ./ 

6 ./ ./ ./ ./ 

7 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

8 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

9 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

10 ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

11 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

12 ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ ./ 

13 ./ ./ ./ ./ 

14 ./ ./ ./ ./ ,/1,/1./ 

trodlo: opracowanie wlasne 
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Lista planowanych przedsi~wzi~c 0 charakterze strategicznym: 
Numer i nazwa 
strategicznego 

przedsic:wzif:cia (wiClZki 
projektow) 

Opis planowanych 
dziatan 

Spodziewane efekty 

Sposob realizacji 
Partnerzy 

Wartosc szacunkowa 

Numer I nazwa 
strategicznego ,t 

przedsic:wz1c:cia (wiClzkl 
projektow) 
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Opis planowanych 
dziatan 

1 
Program rozbudowy systemu niskoemlsyjnego transportu 

zbiorowego w todzi 

Przedsi~wzi~cie ukierunkowane na rozw6j niskoemisyjnego sytemu transportu 
w miescie poprzez przebudow~ uktadu torowisk tramwajowych w tym budow~ 
brakujqcych odcink6w, budow~ zintegrowanych w~zt6w przesiadkowych, 
przebudow~ wiadukt6w, budow~ miejsc postojowych P&R. Integracja siatki 
transportowej miasta poprzez budow~ i rozbudow~ infrastruktury drogowej 
b~dzie stuiyta m.in. integracji komunikacji miejskiej z transportem 
indywidualnym oraz kolejowym, w szczeg61nosci z l6dzkq Kolejq Aglomeracyjnq, 
dostosowaniu infrastruktury do potrzeb os6b niepetnosprawnych, poprawie 
wydajnosci i efektywnosci funkcjonowania sieci i powiqzaniu z uktadem 
drogowym TEN-T poprzez w~zty przesiadkowe w tym parkingi P&R. 
Przedsi~wzi~cie powinno objqc m.in. budow~ i przebudow~ linii tramwajowych 
wraz z p~tlami, infrastrukturq zasilajqcq i przystankowq, a takie zakup 
tramwaj6w niskopodtogowych oraz autobus6w zeroemisyjnych wraz z niezb~dnq 
infrastrukturq. 
• zwi~kszenie jakosci i dost~pnosci transportu zbiorowego w lodzi i regionie; 
• zmiana preferencji zaspokajania mobilnosci mieszkanc6w w kierunku 

cz~stszego wykorzystywania transportu zbiorowego i niezmotoryzowanego, 
przektadajqcy si~ na tempo procesu dekarbonizacji transportu i realizacji 
cel6w polityki transportowej, przyczyniajqc si~ do zmniejszenia emisji 
i zapewnienia korzysci, takich jak czyste powietrze, niiszy poziom hatasu 
i ruch bezwypad kowy; 

• pozytywny wptyw na odpornosc gospodarczq regionu poprzez zbudowanie 
nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej; 

• sprzyjanie rozwojowi dziatalnosci gospodarczej poprzez stworzenie 
odpowiednich warunk6w do jej prowadzenia; 

• wsparcie mobilnosci miejskiej i dost~pnosci do ustug; 
• utatwienie adaptacji do zmieniajqcych si~ warunk6w rynkowych i wsparcie 

zdolnosci do reorganizacji i mobilnosci w przypadku trudnych warunk6w 
kryzysowych, przyspieszajqc proces odbudowy gospodarki. 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 
Przewoinicy. 
910 min zt 

2 
Budowa wc:zlow dojazdowych do drog ekspresowych 

i autostrad wraz z ukladem drog rozprowadzajClcych ruch 
po t~renie todzl 

Przedsi~wzi~cie ma wzmocnic integracj~ sieci dr6g ekspresowych 
i autostrad 0 znaczeniu regionalnym z uktadem drogowym transeuropejskiej sieci 
transportowej (TEN-T) i rozwijac potencjat transportowy lodzi poprzez 
potqczenie sieci drogowej TEN-T z lotniskiem sieci bazowej i uktadem w~zta 
miejskiego. Planowane Sq nast~pujqce dziatania: 
• budowa w~zta "Zgierz - l6di P6tnoc" wraz z tqcznicq na teren m. lodzi -

al. Wt6kniarzy, warunkujqcego petnienie przez 514 roli obwodnicy Zgierza 
• budowa w~zta "Teofil6w" z podtqczeniem do uktadu komunikacyjnego 

m. lodzi (ul. 5zczecinska) 
• przebudowa ulicy Maratonskiej w lodzi do w~zta l6di Retkinia rozbudowa 

ul. 5trykowskiej w lodzi od ul. Wycieczkowej do w~zta 5tryk6w 
• przedtuienie AI. Wt6kniarzy od DK1, na p6tnocny zach6d do w~zta 

"Aleksandr6w l." (5-14) 
• podtqczenie do w~zta autostradowego "Brzeziny" na autostradzie Al 



Spodziewane efekty 

Spos6b realizacji 
Partnerzy 

Wartosc szacunkowa 

Numer i nazwa ? 
strategicznego 

przedsi~wzi~ela (wiClzki 
projekt6w) " 

Opis planowanych 
dzia'an 

Spodziewane efekty 

Spos6b realizacji 
Partnerzy 

Wartosc szacunkowa 
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I' 

i zwi~kszenie dost~pnosci transportowej regionu, usprawnienie ruchu na 
drodze krajowej 72 oraz wyprowadzenie ruchu krajowego z centrum 
Nowosolnej - odciqienie od nadmiernego ruchu kotowego (obwodnica 
Nowosolnej). 

W ramach realizowanych inwestycji powinna takie zostac wybudowana 
infrastruktura towarzyszqca tj. drogi rowerowe, oswietlenie, odwodnienie itp. 
• rozbudowanie sieci nowoczesnej infrastruktury transportowej na poziomie 

krajowym i europejskim; 
• sp6jny, jednolity, silnie rozwini~ty i wydajny system transportowy; 
• pozytywny wptyw na zr6wnowaiony rozw6j, kt6ry dotyczy czynnik6w 

spotecznych, ekonomicznych, ekologicznych, przestrzennych 
i funkcjonalnych (w szczeg61nosci wtasciwy rozw6j i sprawne funkcjonowanie 
systemu transportowego zwi~ksza dost~pnosc i utatwia prowadzenie 
dziatalnosci gospodarczej); 

• utatwienie adaptacji do zmieniajqcych si~ warunk6w rynkowych i wsparcie 
zdolnosci do reorganizacji i mobilnosci w przypadku trudnych warunk6w 
kryzysowych, przyspieszajqc proces odbudowy gospodarki. 

• rozw6j zr6wnowaionego transportu i zbliianie si~ do osiqgni~cia cel6w 
neutralnosci klimatycznej; 

• rozw6j gospodarki na wszystkich poziomach (regionalnym, krajowym 
i europejskim); 

• zmniejszenie emisji i zapewnienia korzysci, takich jak czyste powietrze, niiszy 
poziom hatasu; 

• zwi~kszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego (ruch bezwypadkowy). 
W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 
Zarzqdcy dr6g. 
1315 min zt 

3 

'\, ';" 

Poprawa integracji transportu kolejowego z miejskim transportem 
zbiorowym na terenie miasta todzi 

stanowiClcego w~zet sleel bazowej TEN-T. 

Przedsi~wzi~cie obejmuje m.in. budow~ infrastruktury przystankowej kolejowej, 
modernizacj~ infrastruktury tramwajowej (w tym: torowiska, sieci, przystanki) 
i autobusowej (w tym: przystanki, p~tle) oraz transportu indywidualnego (w tym: 
chodniki, schody, windy, drogi rowerowe, parkingi rowerowe, parkingi P&R) 
w rejonie przystank6w: t6di Zabieniec, t6di Zarzew, t6di Warszawska vel. t6di 
Marysin Rogi, t6di Dqbrowa, t6di Jan6w, t6di Pabianicka, t6di Stoki. W 
lokalizacjach tych istnieje potencjat do rozwoju funkcji integrujqcych r6ine formy 
transportu, ale wyst~pujq znaCZqce niedobory w potqczeniach mi~dzy 

poszczeg61nymi formami transportu. 
• dalszy rozw6j todzi jako w~zta slecl bazowej TEN-T (zgodnie 

z rozporzqdzeniem 1315/2013 Parlamentu Europejskiego i rady (UE); 
• pozytywny wptyw na odpornosc gospodarczq regionu poprzez zbudowanie 

nowoczesnej i wydajnej infrastruktury transportowej; 
• sp6jnosc i jednolitosc systemu transportowego, sprzyjajqca rozwojowi 

dziatalnosci gospodarczej poprzez stworzenie odpowiednich warunk6w do 
jej prowadzenia; 

• wsparcie mobilnosci miejskiej i dost~pnosci do ustug; 
• wsparcie adaptacji do zmieniajqcych si~ warunk6w rynkowych i zdolnosci do 

reorganizacji i mobilnosci w przypadku trudnych warunk6w kryzysowych, 
(wptyw na przyspieszenie procesu odbudowy gospodarki). 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 
Zarzqdcy sieci kolejowej i przewoinicy kolejowi. 
1920 min zt 



Numer i. nazwa 
strategicznego 

przedsie~ziecia (wiClZki 
projekt6w) 

Opis planowanych 
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Spodziewane efekty 
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4 Program Rewitalizacja 

.. ~ 

Program rozwoju miasta todzi do wewnqtrz - kompleksowej odnowy kwartat6w 
miasta borykajqcych si~ z problemami w zakresie spotecznym, gospodarczym, 
przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i srodowiskowym. Celem programu 
jest zmniejszenie zr6inicowan wewnqtrz miasta oraz poprawa warunk6w i 
jakosci iycia mieszkanc6w na obszarach zdegradowanych. 
Zakres programu obejmuje m.in. zagospodarowanie przestrzeni, modernizacj~ 
uktadu dr6g osiedlowych wraz z infrastrukturq towarzyszqcq, oswietleniem, 
meblami miejskimi i zieleniq, zmianq organizacji ruchu, ciqgami pieszymi, 
rowerowymi, remonty chodnik6w, wymiana i montai nowych mebli miejskich, 
rekultywacja trawnik6w, place zabaw, boiska, skwery, rewaloryzacj~ i nadawanie 
nowych funkcji teren6w zieleni istniejqcej oraz tworzenie nowych teren6w 
zieleni. 
Celem jest zapewnienie trwatej, wieloaspektowej odbudowy i dalszego 
zr6wnowaionego rozwoju miasta przy wykorzystaniu narz~dzi wsp6tpracy z 
mieszkancami i zaangaiowaniem kapitatu zewn~trznego, stanowiqc jednoczesnie 
jeden z rozpoznawalnych w kraju i na swieci symboli dynamicznego rozwoju 
miasta. 
• kompleksowe rozwiqzanie problem6w spotecznosci, kt6re najbardziej 

potrzebujq wsparcia; 
• stymulacja aktywnosci gospodarczej i spotecznej mieszkanc6w; 
• poprawa efektywnosci wykorzystania srodk6w publicznych na obszarze 

rewitalizacji; 
• poprawa warunk6w iycia mieszkanc6w 
• zr6wnowaiony rozw6j regionu i dqienia do osiqgni~cia cel6w neutralnosci 

klimatycznej (pozwoli funkcjonowac efektywnie i rozwijac gospodark~ na 
poziomie regionalnym, jednoczesnie przyczyniajqc si~ do zmniejszenia emisji 
i zapewnienia korzysci, takich jak czyste powietrze, niiszy poziom hatasu. 
Podczas eksploatacji w poszczeg61nych horyzontach czasowych przy 
zatoieniach takich jak zmniejszenie nat~ien ruchu pojazd6w poruszajqcych 
si~ po drogach obj~tych zakresem przedsi~wzi~cia moina wnioskowac, ie 
nastqpi zmniejszenie ilosci emisji gaz6w cieplarnianych. To samo dotyczy 
emisji pochodzqcej z ogrzewania budynk6w w fazie eksploatacji w 
perspektywie horyzont6w czasowych i przy zatoieniu podtqczenia budynk6w 
do sieci miejskiej). 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 
Przedsi~biorcy, organizacje pozarzqdowe, mieszkancy, instytucje kultury. 
960 min zt 

Budowa systemu gospodarowania wodq w miescie todzi ze szczeg61nym 
uwzgl~dnieniem retencji (w tym retencji rozproszonej i matej retencji) oraz 
powt6rnego wykorzystania w6d. Zakres przedsi~wzi~cia obejmuje m. in. budow~ 
zbiornik6w retencyjnych, adaptacj~ odbiornik6w w6d opadowych do zmian 
klimatu i potrzeb miasta, przebudow~/regulacj~ koryt rzek, budow~ kanatu, 
odtworzenie/przebudow~ koryt rzek, odtworzenie, przebudow~ ciek6w, budow~ 
kanalizacji deszczowej wraz z obiektami retencyjnymi (zbiorniki), odtworzenie 
rzek. 
• pozytywny wptyw na srodowisko naturalne i jego zachowanie dla przysztych 

pokolen; 
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• pozytywny wptyw na odpornosc gospodarczq regionu poprzez zapewnienie 
ciqgtosci zamowien przedsi~biorstwom braniy budowlanej, dziatajqcym 
gtownie na rozproszonych rynkach lokalnych, dzi~ki generowaniu nowych 
inwestycji; 

• dostarczanie korzysci bezposrednio osobom / podmiotom korzystajqcym z 
nowej / zmodernizowanej infrastruktury 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projektow (wiqzka projektow) 
Zarzqdcy wod i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 
100 min zt 

, 

6 
Kompleksowa termomodernizacja budynk6w uZyteczno§ci 

publicznej w todzi 

Modernizacja energetyczna budynkow uiytecznosci publicznej, takich jak: Domy 
Pomocy Spotecznej, itobki i placowki edukacyjne wraz z wymianq wyposaienia 
tych obiektow na energooszcz~dne celem poprawy ich ch a ra kte rystyki 
energetycznej. Celem przedsi~wzi~cia jest wsparcie procesu zielonej 
transformacji, poprzez zapewnienie finansowania dla dziatan wptywajqcych 
zmniejszenie emisyjnosci w budynkach uiytecznosci publicznej w lodzi. 

• zwi~kszenie efektywnosci energetycznej budynkow uiytecznosci publicznej i 
wsparcie walki ze zjawiskiem smogu w miescie; 

• zmniejszenie emisji gazow cieplarnianych; 

• poprawa stanu powietrza; 
• poprawa stanu obiektow uiytecznosci publicznej. 
W oparciu 0 szereg indywidualnych projektow (wiqzka projektow) 
DPS-y, itobki, placowki oswiatowe. 
184 min zt 

7 
Modernizacja Istnlejilcej Infrastruktury sleciowej 

w plac6wkach oswiatowych 

Modernizacja istniejqcej infrastruktury sieciowej w placowkach oswiatowych, 
w tym energetycznej, informatycznej. Realizacja tych dziatan przyczyni si~ do 
dematerializacji gospodarki (cyfryzacji) poprzez stworzenie odpowiedniej 
infrastruktury sieci informatycznej w placowkach oswiatowych, stanowiqcej baz~ 
do zwi~kszania pUIi ustug publicznych dost~pnych drogq elektronicznq 
i zwi~kszajqcej kompetencje cyfrowe uiytkownikow. Z kolei zwi~kszenie 

efektywnosci energetycznej budynkow uiytecznosci publicznej doprowadzi do 
zmniejszenia emisji gazow cieplarnianych i poprawy sytuacji klimatycznej. 
• budowanie odpornosci spotecznej poprzez rozszerzenie kompetencji 

cyfrowych uiytkownikow infrastruktury informatycznej. W szczegolnosci 
dotyczy to umiej~tnosci postugiwania si~ komputerem i innymi urzqdzeniami 
elektronicznymi, korzystania z Internetu, aplikacji i oprogramowania, 
wyszukiwaniu informacji, rozumienia jej, a takie selekcji i oceny krytycznej, 
a nast~pnie realne wykorzystanie powyiszych kompetencji w roinych 
sferach codziennego iycia, takich jak finanse, praca i rozwoj zawodowy, 
utrzymywanie relacji, zdrowie, hobby, zaangaiowanie obywatelskie; 

• pozytywny wptyw na odpornosc gospodarczq regionu poprzez zapewnienie 
ciqgtosci zamowien przedsi~biorstwom braniy instalacyjnej, dziatajqcym 
gtownie na rozproszonych rynkach lokalnych, dzi~ki generowaniu nowych 
inwestycji. 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projektow (wiqzka projektow) 
Placowki oswiatowe. 
SO min zt 



Numer i nazwa 
strategicznego 

przedsi~wzif:cia (wiClZki 
projekt6w) 

Opis planowanych 
dziatan 

Spodziewane efekty 

Spos6b realizacji 
Partnerzy 

Wartosc szacunkowa 

Numer I nazwa 
strategicznego 

przedsi~wzi~cia (wiClzki 
projekt6w) 

Opis planowanych 
dziatan 

Spodziewane efekty 

Spos6b realizacji 
Partnerzy 

Wartosc szacunkowa 

Numer I nazwa 
strateglcznego 

przedsi~wzi~cia (wiClZki 
projekt6w) 

Opis planowanych 
dziatan 

Spodziewane efekty 
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F 
II' Wsparcie zarzCldzanla miastem z wykorzystaniem 

8 
rozwiCizan cyfrowych 

Budowa, przebudowa lub zakup i wdroienie system6w wspomagajqcych 
zarzqdzanie miastem, w tym: systemu do sterowania efektywnosciq 
energetycznq, systemu ewidencji sieci uzbrojenia terenu, systemu 
monitorowania transportu miejskiego i zarzqdzania ruchem drogowym. 
Realizacja tych dziatan przyczyni si~ do zar6wno do dematerializacji gospodarki 
(cyfryzacji) poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury system6w 
teleinformatycznych, wspomagajqcych efektywne zarzqdzanie miastem 
w oparciu 0 aktualne i wiarygodne dane 0 nim i 0 zjawiskach czy aktywnosciach, 
kt6re zachodzq w jego granicach, jak i do osiqgni~cia cel6w neutralnosci 
klimatycznej w oparciu 0 racjonalne gospodarowanie dost~pnymi zasobami 
(system sterowania efektywnosciq energetycznq, systemu monitorowania 
transportu miejskiego i zarzqdzania ruchem drogowym). 

• pozytywny wptyw na odpornosc gospodarczq i spotecznq poprzez 
zapewnienie racjonalnego gospodarowania dost~pnymi zasobami w miescie 
oraz odpowiedniego diagnozowania dtugofalowych problem6w i wdraiania 
rozwiqzan naprawczych, a takie reagowania w nagtych sytuacjach 
kryzysowych. 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 
niezdefiniowani 
38 min zt 

9 Program rozszerzenia oferty kulturalneJ miasta todzi 

Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkach niezb~dne do nadania lub 
zachowania petnionych przez nie funkcji kulturalnych, wpierajqce rozw6j 
instytucji kultury. Ponadto w ramach przedsi~wzi~cia planuje si~ realizacj~ 

dziatan wspierajqcych rozw6j czytelnictwa i digitalizacji zbior6w miejskich 
instytucji kultury, a takie zakonczenie tworzenia Narodowego Centrum Kultury 
Filmowej. 
• wsparcie rozwoju miejskich instytucji kultury 
• zachowanie zabytkowych obiekt6w; 
• rozw6j czytelnictwa wsr6d mieszkanc6w todzi 
• digitalizacja zbior6w miejskich instytucji kultury 
• uruchomienie w petni Narodowego Centrum Kultury Filmowej 
W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 
instytucje kultury 
175 min zt 

10 
t6dzkie Centra Aktywnosci 

(sportu, rekreacji i organizacjl wydarzen) 

Rozw6j wielofunkcyjnej bazy infrastrukturalnej na terenie obiekt6w miejskich 
w r6inych cz~sciach miasta, w kt6rej realizowane b~dq wydarzenia sportu, 
rekreacji i organizacji konferencji m.in. przez t6dzkie organizacje pozarzqdowe 
oraz plac6wki edukacyjne. 
• stworzenie bazy infrastrukturalnej na terenie obiekt6w miejskich w r6inych 

cz~sciach miasta; 
• rozw6j oferty sportowej i rekreacyjnej w miescie; 



Sposob realizacji 

Partnerzy 

Wartosc szacunkowa 
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strateglcznego 
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• wzrost znaczenia miasta todzi jako organizatora wydarzen z zakresu sportu, 
rekreacji i organizacji konferencji. 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projektow (wiqzka projektow) 

todzkie organizacje pozarzqdowe, NGO, placowki edukacyjne, mieszkancy 

195 min zt 

11 Program dziatan spotecznych 

Dziatania innowacyjne stuiqce podniesieniu spojnosci spotecznej oraz 
zwi~kszeniu kapitatu spotecznego w miescie, w tym m.in.: 
• dziatania animacyjne realizowane w przestrzeniach publicznych i na 

obszarach zieleni; 

• zadania realizowane wspolnie z organizacjami pozarzqdowymi i grupami 
nieformalnymi skierowane do osob zagroionych ubostwem lub 
wykluczeniem spotecznym, w tym bezrobotnych i bezdomnych; 

• dziatania zintegrowane, m. in. utworzenie mieszkan treningowych 
i chronionych; aktywizacja spoteczna i zawodowa; 

• utworzenie i rozwoj Centrow Zdrowego i Aktywnego 5eniora; 
• teleopieka nad mieszkancami 60+; 
• opieka nad osobami niepetnosprawnymi; 
• zapewnienie pomocy asystenta ds. codziennych bieiqcych spraw; 
• zapewnienie wysokiej jakosci edukacji; 
• realizacja innych inicjatyw powiqzanych z procesami rewitalizacji miasta 

todzi. 

• podniesienie spojnosci spotecznej i state zwi~kszanie kapitatu spotecznego 
w miescie; 

• przeciwdziatanie ubostwu i wykluczeniu spotecznemu; 
• aktywizacja spoteczna i zawodowa; 
• wsparcie osob 60+ 

W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 

Organizacje pozarzqdowe, mieszkancy. 

52 min zt 

12 
Program wsparcla przedsit:biorczoscl i promocja gospodarcza 

miasta 

W ramach przedsi~wzi~cia planuje si~ wsparcie startupow w zakresie szkolenia 
z przedsi~biorczosci, wsparcie szkoleniowo-doradcze, dofinansowanie 
rozpocz~cia dziatalnoSci gospodarczej oraz jej prowadzenia w pierwszym roku 
funkcjonowania, szkolenia dla pracownikow, dofinansowanie zatrudnienia, 

doposaienie stanowisk pracy. 
Ponadto planuje si~ udziat w mi~dzynarodowych imprezach targowych (m.in. 
targach braniy nieruchomosci) i promocyjnych, w konferencjach, organizacja 
wizyt studyjnych w todzi (rewitalizacja, innowacje itp.), wspieranie wspotpracy 
zagranicznej todzkich uczelni i osrodkow badawczo - rozwojowych, 
z uwzgl~dnieniem kontakt6w w miastach partnerskich, zwi~kszenie partycypacji 

spotecznej w dziataniach mi~dzynarodowych miasta, udziat w polskich 

i mi~dzynarodowych wydarzeniach braniowych, organizacja wtasnych wydarzen 
braniowych dla potencjalnych inwestorow, promocja todzi w mediach 
braniowych, kampania informacyjno-promocyjna, strategia w zakresie 
przedsi~biorczosci, miasta akademickiego oraz wspotpracy gospodarczej 
z zagranicq, promocja todzi jako idealnego miejsca do pracy, misje gospodarcze. 

• edukacja w zakresie rozpocz~cia i prowadzenia dziatalnosci gospodarczej; 



• wsparcie pracodawcow; 

• zwi~kszenie zatrudnienia; 
• zwi~kszenie partycypacji spotecznej w dziataniach mi~dzynarodowych miasta 

todzi; 

• wzrost znaczenia miasta todzi. 
Sposob realizacji W oparciu 0 szereg indywidualnych projektow (wiqzka projektow) 

Partnerzy Przedsi~biorcy, organizacje pozarzqdowe, mieszkancy. 
Wartosc szacunkowa 41 min zt 

Numer I nazwa 
strategicznego 

" 13 ~' Program Ochrony Powietrza 
przedsi~wzi~cia (wittzki 

projekt6w) 

Opis planowanych 
Wymiana lub modernizacja ir6det ciepta, celem polepszenia jakosci powietrza, 

dzia'ari 
zmniejszenia emisji C02 i innych zanieczyszczen powietrza. 
Wymiana piec6w lub przytqczenie do sieci c.o. lub gazowej. 

• zwi~kszenie efektywnosci energetycznej budynkow miejskich i wsparcie 

Spodziewane efekty 
walki ze zjawiskiem smogu w miescie; 

• zmniejszenie emisji gaz6w cieplarnianych i poprawy sytuacji klimatycznej 
• poprawa stanu obiekt6w miejskich. 

Spos6b realizacji W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projekt6w) 
Partnerzy Operatorzy sieci, dostawcy energii. 

Wartosc szacunkowa 80 min zt 

Numer i nazwa 
strategicznego 

14 Zwi~kszenie potencjalu przyrodniczego miasta 
przedsi~wzi~cia (wiClZki 

projekt6w) 
Inwestycje w infrastruktur~ las6w, park6w, terenow zieleni. 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej. w tym tworzenie lub modernizacja 

Opis planowanych miejsc rekreacji, wypoczynku i innych aktywnosci. 
dzia'ari Renaturyzacja dolin rzecznych poprzez dziatania techniczne i przedsi~wzi~cia 

iniynieryjne z zakresu melioracji i hydrotechniki jako cz~st rekultywacji teren6w 
zieleni. 

• zwi~kszenie jakosci i utworzenie nowych miejsc rekreacji, wypoczynku 
i innych aktywnosci w miescie; 

• poprawa jakosci przestrzeni publicznej w miescie; 
Spodziewane efekty • poprawa jakosci zieleni w miescie; 

• pozytywny wptyw na srodowisko naturalne i jego zachowanie dla przysztych 
pokolen. 

Spos6b realizacji W oparciu 0 szereg indywidualnych projekt6w (wiqzka projektow) 
Partnerzy Organizacje pozarzqdowe. 

Wartosc szacunkowa 180 min zt 

Ramy finansowe 

W celu skutecznej realizacji Strategii, naleiy wykorzystywac wszystkie dost~pnych ir6dta 
i moiliwosci realizacji okreslonych celow, aby moe realizowac wskazane przedsi~wzi~cia 

strategiczne. 
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Ramy finansowe Strategii zostaty okreslone poprzez wskazanie potencjalnych irodet 
finansowania, w sposob kierunkowy. System finansowania Strategii b~dzie oparty na 
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., 
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., 
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zasadzie montaiu srodkow finansowych pochodzqcych z roinych irodet: publicznych 
i prywatnych. 

Rys. 12. Zrodta finansowania strategii 
trod/o: opracowanie w/asne 

Planowanie naktadow finansowych na realizacj~ polityki spojnosci po 2020 roku, 
w szczegolnosci w perspektywie finansowej 2021-2027, skoncentruje si~ na ograniczonej 
liczbie celow, Sq to: 
1. Bardziej inteligentna Europa dzi~ki wspieraniu innowacyjnej inteligentnej 

transformacji gospodarczej 

2. Bardziej przyjazna dla srodowiska, niskoemisyjna Europa dzi~ki promowaniu czystej 

i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki 

o obiegu zamkni~tym, przystosowania si~ do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku 

i zarzqdzania ryzykiem 

3. Lepiej potqczona Europa dzi~ki zwi~kszeniu mobilnosci i udoskonaleniu regionalnych 

potC}czen teleinformatycznych 

4. Europa 0 silniejszym wymiarze spotecznym dzi~ki wdraianiu Europejskiego filaru 

praw socjalnych 

5. Europa bliiej obywateli dzi~ki wspieraniu zrownowaionego i zintegrowanego rozwoju 

obszarow miejskich, wiejskich i przybrzeinych w ramach inicjatyw lokalnych. 
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Rys. 13. Narz~dzia realizacji strategii 
trod/o: opracowanie wfasne 

., 
INNE 

NARZ~DZIA 

Jednym z istotnych irodet dodatkowego finansowania b~dq srodki pochodzC}ce z UE 
przyznawane w ramach programow operacyjnych, ktorych realizacj~ planuje si~ na lata 
2021-2027, w tym regionalny program operacyjny. 

Miasto b~dzie rowniei korzystac przy realizacji strategicznych przedsi~wzi~c z finansowania 
w ramach krajowych programow operacyjnych, ktorych zakres interwencji b~dzie wynikat 
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z celow okreslonych w rozporzqdzeniach unijnych, a takie dokumentow strategicznych, 
w szczegolnosci Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2030 i zintegrowanych strategiach sektorowych. Krajowe programy operacyjne 
b~dq wspierac te cele Strategii, ktore b~dq z nimi zgodne. 

Kolejnym narz~dziem wspierajqcym realizacj~ Strategii b~dq programy zarzqdzane 
bezposrednio przez Komisj~ Europejskq2

, narz~dzia wykorzystujqce srodki Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego, innych mi~dzynarodowych instytucji finansowych, a takie 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. Trzeba rowniei wziqc pod uwag~ inne instrumenty funkcjonujqce 
w oparciu 0 srodki publiczne, w ramach programow rozwoju, ktore zostanq opracowane na 
poziomie krajowym lub innych instrumentow finansowych dedykowanych samorzqdom 3• 

Naleiy zwrocic uwag~ na wainy element finansowania dziatan rozwojowych przez srodki 
prywatne, ktore mogq zostac wykorzystane do wspotfinansowania projektow lub w formule 
partnerstwa pUbliczno-prywatnego. Mogq to bye rowniei bezposrednie inicjatywy sektora 

prywatnego, w szczegolnosci przedsi~biorcow. Finansowanie inicjatyw odbywae si~ b~dzie w 
modelu multifinansowym uwzgl~dniajqcym nast~pujqce kryteria: 

1. Wiele irodet finansowania uwzgl~dniajqcych srodki publiczne, prywatne oraz 

monetyzacj~ posiadanych zasobow. 

2. Nowoczesne formuty prawno-finansowe umoiliwiajqce realizacj~ jak najwi~kszej 

liczby zroinicowanych przedsi~wzi~c. 

3. Elastycznose realizacji roinych modeli biznesowych. 

Poniiszy rysunek wskazuje potencjalne irodta realizacji inicjatyw podzielone na trzy grupy: 
srodki publiczne, prywatne i mieszane. 

Crowdfundlng 

Budiet obywatelskl 2.0 

(samoopodatkowanle 
todzlan na pro/ekty) 

Rys. 14. Zrodta finansowania inicjatyw 
trod/o: Opracowanie todi - idea dla maista 

2 tqCZqC Europ~, Horyzont Europa, Cyfrowa Europa, Invest EU, Kreatywna Europa, EURATOM, LIFE, COSME 
3Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewedzki Fundusz Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodnej, Fundusz Dreg Samorzqdowych 
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ZAtJ\CZNIK 1 
OCZEKI WANE REZULTATY W WYM IARZE 
PRZESTRZENNYM 
Rozw6j strefy sr6dmiejskiej - odporna i atrakcyjna przestrzen 
Koniecznosc wspierania historycznego srodmiescia lodzi stanowiqcego przestrzenne 
i funkcjonalne serce lodzi jest kwestiq pragmatycznego i iyciowego wyboru dla miasta. 
Niezb~dne jest przeprowadzenie procesu rewitalizacji obejmujqcego dziatania "twarde", czyli 
m.in. modernizacj~ i remonty kamienic i obiektow zabytkowych, urzqdzenie przestrzeni 
publicznych oraz dziatania "mi~kkie" - reaktywizacj~ gospodarczq Strefy Wielkomiejskiej, 
pobudzenie podmiotow prywatnych do wzmoionych procesow inwestycyjnych synergicznie 
z inwestycjami publicznymi, popraw~ warunkow iycia mieszkancow, w tym wdroienie 
pomocy w rozwiqzywaniu problemow spotecznych oraz zwi~kszenie atrakcyjnosci Strefy 
Wielkomiejskiej dla wszystkich uiytkownikow Miasta. Przeprowadzenie tego procesu wiqie 
si~ z uruchomieniem potencjatu intelektualnego i organizacyjnego przektadajqcego si~ na 
opracowanie dokumentow planistycznych, projektow, programow, partycypacj~ spotecznq, 
a takie samq realizacj~. Aby osiqgnqc trwaty efekt procesu rewitalizacji zmiany powinny 
dotyczyc struktury wtasnosci, precyzyjnego zdefiniowania podziatu na przestrzen publicznq 
i prywatnq. 

STAN PRQGNOIOWANY PRIY BAAKU DZlAtAN PRZfSTIIZENNYCH 

E~I~m£~eiS~~Sl~ ••••• 
fil:ll1i;a;IIi:. fo:II ••• 

POOJ~CIE. OZIAtAN 

SCENARIUSZE ROZWOJU ZABUOOWY 

PRZYJfCIE WADLlWYCH ZAwifN . 5CENARIUSZ NlfREALNY 
MAK5Y~ALNf WYPEtNlfNlf ZASUOOWA • NISKI STANDARD 
lAM/fS1KANIA 

". ,- -

Istniejqca Wyburzenia Nowa Przestrzeri 
zabudowa zabudowa publiczna, 

zieleri 

Rys. 15. Scenariusze rozwoju zabudowy w Strefie Wielkomiejskiej. 
trod/o: opracowanie MPU na podstawie analiz prowadzonych w ramach prac nad mpzp obejmujqcych obszar 

Starego Polesia. 
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Rozwaiania w zakresie moiliwych scenariuszy dziatan w obr~bie srodmiescia (Rys. 15) 
prowadzq do wyboru ideowego kierunku rozwoju nastawionego na podnoszenie standardu 
zamieszkiwania w centrum miasta poprzez wykreowanie systemu przestrzeni wspolnych dla 
mieszkancow, sktadajqcych si~ przede wszystkim z: placow, pasaiy i terenow zieleni 
urzqdzonej oraz przestrzeni komunikacyjnych. 
Przyj~ta idea podniesienia atrakcyjnosci Strefy Wielkomiejskiej skutkuje nie tylko potrzebq 
wzmocnienia systemu terenow przestrzeni wspolnych, ale takie zapewnienia podstaw 
ekonomicznego i gospodarczego jej funkcjonowania. Prowadzi to do zroinicowania jej 

przestrzeni na 3 zasadnicze strefy dziatan (Rys. 16): 
Wl - strefa restrykcji/konserwacji - obszar zachowania historycznej struktury przestrzennej, 
W2 - strefa rownowagi/kompromisu - obszar historycznej struktury przestrzennej, 
W3 - strefa renowacji/kreacji - obszar przeksztakania historycznej struktury przestrzennej . 

• }Wl 8 Wla,Wlb El W2a,W2b [W3] Wla,W3b,W3< 

}W2 
STREFA STREFA 

RfSTRYKCJI/ R6WNOWAGI/ 
KONSERWACJI KOMPROMISU 

Obszar Obszar 
ZQ~WQola flilWldlmwaola 
historycznej i LlZLll2l:folaola 
struktury historycznej 

przestrzennej struktury 
• W3 

• przestrzennej 

Rys. 16. Podziat Strefy Wielkomiejskiej na podstawowe strefy dziatan. 
trod/o: MPU 

Kluczowymi dziataniami w Strefie wielkomiejskiej Sq: 

STREFA 

RENOWACJI/ 
KREACJI 

ObSlar 
I2CZl:laztaf"-lDia 
historycznej 
struktury 
przestrzennej 

• wykorzystanie rezerw terenow dawnych zespotow przemystowych, innych 
nieuiytkowanych obiektow zabytkowych oraz pustych dziatek budowlanych w Strefie 
Wielkomiejskiej i uznanie ich za priorytetowe tereny inwestycyjne miasta. Uzupetnianie 
w pierwszej kolejnosci dziatek dost~pnych i widocznych od strony przestrzeni publicznych 
wptynie pozytywnie na jakosc krajobrazu kulturowego centrum miasta, 

• podnoszenie standardu zamieszkania - kreowanie nowych wysokiej jakosci 
przestrzeni publicznych, w tym z udziatem zieleni urzqdzonej; w ramach 
niezagospodarowanych dziatek wewnqtrzkwartatowych ksztaftowanie przestrzeni 
publicznych w formie matych parkow i skwerow 0 powierzchni minimum 0,1 ha, 

• nadanie nowej funkcji dla zdegradowanych, poprzemystowych, powojskowych 
i nieuiytkowanych terenow skupionych wokot Strefy Wielkomiejskiej (okreslone w Studium 
jako tereny zabudowy wielofunkcyjnej (WZ). Sq to obszary stanowiqce zaplecze dla rozwoju 
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centrum miasta i przestrzennej kontynuacji srodmiejskiej typologii zabudowy, wymagajqce 
zmian strukturalnych, funkcjonalnych i wizerunkowych. 

Nowa jakosc iycia w miescie 
Powainym wyzwaniem todzi jest przede wszystkim planowanie i podejmowanie stosownych 
dziatan w obliczu powainych zmian demograficznych tj. malejqcej liczby mieszkancow oraz 
zmian gospodarczych cechujqcych miasto poprzemystowe. W przypadku todzi wymaga to 
wspomnianego wczesniej odejscia od modelu rozwoju ilosciowego, polegajqcego na 
wyznaczaniu kolejnych terenow inwestycyjnych, na rzecz rozwoju jakosciowego. 
W odpowiedzi na to wyzwanie, w celu odwrocenia negatywnego trendu demograficznego 
i zwi~kszenia atrakcyjnosci naleiy ukierunkowac dziatania polityki przestrzennej m.in. na: 

• uspokojenie ruchu w centrum - gt6wnym zatoieniem jest stworzenie uktadu 

obwodowego dla sr6dmiescia todzi poprzez budow~ brakujqcych odcink6w ulic, a takie 
wydzielenie drog 0 ruchu przelotowym i ulic prowadzqcych wytqcznie ruch lokalny (Rys. 17). 
Niezb~dne jest takie rownolegte wzmacnianie systemu transportu zbiorowego todzi (Rys. 
18). Takie dziatania b~dq sprzyjaty nie tylko usprawnieniu przemieszczania si~ pieszych w 
centrum, ale takie wdraianiu idei miasta zeroemisyjnego i czystego 
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Rys. 17. Podziat funkcjonalny sieci ulicznej w obszarze centralnym miasta. 
tr6d/a: Miejska Pracawnia Urbanistyczna 
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Rys. 18. Docelowy system transportu zbiorowego. 
Zr6dfo: Miejska Pracownia Urbanistyczna 

• zwi~kszenie dost~pnosci do terenow zieleni - dla mieszkancow terenow 
mieszkaniowych nalezy zapewnie komfort dost~pnosci do miejsc aktywnego wypoczynku w 
postaci terenow zieleni urzqdzonej. Jest to szczegolnie istotne w aktualnych strefach jej 
niedoboru. Przyj~cie standardow dost~pnosci (ustalona w Studium maksymalna odlegtose 
w linii prostej do terenow z duzym udziatem zieleni - Tab. 12) pozwoli na sukcesywnq 
popraw~ mozliwosci zaspokojenia potrzeby rekreacji i wypoczynku mieszkancow todzi. 

Tab. 12. Standardy dost~pnosci do terenow zieleni. 

Jednostki funkcjonalno-
przestrzenne 

Wla,WIb,W3a 

W2a, W2b, W3b, W3c, 
WZ1,WZ2 

WZ3, MI, M2, M3 

Rodzaj terenu zieleni 

tereny jednostek funkcjonalno-przestrzennych: L, 
RW, Z oraz pozostate tereny zieleni urzqdzonej 

tereny jednostek funkcjonalno-przestrzennych: l, 
RW, Z oraz pozostate tereny zieleni Urzildzonej 

tereny jednostek funkcjonalno-przestrzennych: L, 
RW, Z, 0 oraz pozostate tereny zieleni urzildzonej 

Zr6dfo: MPU 

Powierzchnla terenu Max. odlegto~c od terenu 
zieleni (ha) zieleni w linii prostej (m) 

x~3 800 

3>x~1 · 400 

l>x~O,1 200 

x~3 500 

3>x~1 400 

l>x~!l 200 

x~3 1000 

• wykreowanie centrow lokalnych jednostek mieszkaniowych atrakcyjnych 
przestrzeni wspolnych. Przy wspotudziale mieszkancow nalezy ksztattowae zarowno 
istniejqce jak i nowe osrodki centrotworcze, stanowiqce miejsca integracji spotecznosci, 
zarowno lokalnych, jak i z dalszych obszarow (Rys. 19). Cechq charakterystycznq centrow 
regionalnych (ogolnomiejskich), ponadlokalnych oraz lokalnych musi bye bezpieczenstwo 
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uzytkowania, og6lnodost~pnosc oraz szczeg61na koncentracja osrodkotw6rczych funkcji 
ustugowych, 0 strefie oddziatywania odpowiedniej dla osrodka danego stopnia 

• 
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Aktywizacja gospodarcza miasta - podstawa ekonomicznego i spotecznego rozwoju 

Do zmierzenia sie: z najwie:kszymi wyzwaniami stojqcymi przed todziq, takimi jak rewitalizacja 
srodmiescia i podnoszenie jakosci iycia mieszkancow, potrzebne Sq dobre ekonomiczne 
podstawy. W celu aktywnego wspierania rozwoju gospodarczego miasta, generujqcego 
dochody miasta i poprawiajqcego kondycje ekonomicznq jego mieszkancow, naleiy wdroiyc 
dziatania planistyczne i operacyjne: m.in.: 

• powiClzanie miasta z systemem transportowym kraju i regionu - budowa 
wskazanych w 5tudium nowych odcinkow drog oraz przebudowa istniejqcych, szczegolnie 
tych zapewniajqcych dobre potqczenie z tzw. "ringiem autostradowym" (odcinki autostrad 
A1 i A2 oraz drog ekspresowych 58 i 514) (Rys. 21), a takie wtqczenie do gtownej sieci 
potqczen pasaierskich kraju i Europy Srodkowej dzie:ki budowie przez todi Iinii duiych 
pre:dkosci Warszawa - Poznan z odnogq do Wrodawia i tqcznikiem do Centralnej Magistrali 
Kolejowej 

PRIORYTETOWE INWESlYCJEW ZAKRESIE TRANSPORTU W PERSPEKTVWIE ROKU 2050 
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Rys. 21. Priorytetowe inwestycje w zakresie transportu w perspektywie roku 2050. 

ir6dlo: MPU 

• rozw6j Nowego Centrum todzi i rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej, ze 
szczegolnym uwzgle:dnieniem zespotow zabudowy pofabrycznej - kontynuacja budowy 
Nowego Centrum todzi jako wspotczesnego centrum ustugowego w rejonie dworca 
multimodalnego oraz srodmiejskiej dzielnicy mieszkalno-ustugowej z udziatem budynkow 
wysokosciowych (do 70 m), 

• nowe lokalizacje dla aktywnosci gospodarczej z obstugq komunikacyjnq powiqzanq 

z uktadem zewne:trznym - stwarzanie warunkow dla aktywizacji i podniesienia atrakcyjnosci 
inwestycyjnej wyznaczonych w 5tudium obszarow kluczowych dla rozwoju gospodarczego 
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lodzi, zlokalizowanych w wiE:kszosci w potudniowej cZE:sci miasta, z dostE:pem do obstugi 
szlakami kolei lub drogami krajowymi (Rys. 22), 

• powiqzanie funkcji gospodarczych z potencjatem akademickim zarowno w zakresie 
nauki, badan i rozwoju nowoczesnych technologii, jak i dyscyplin humanistycznych 
i artystycznych zwiqzanych z przemystami kreatywnymi, 

• stworzenie dogodnych warunkow dla rozwoju ustug metropolitalnych, lokalizacji 
siedzib przedsiE:biorstw i instytucji oraz organizacji wydarzen 0 randze ponadlokalnej 
i miE:dzynarodowej, wzmacniajqcych pozycjE: lodzi jako stolicy regionu i jednego 
z najwiE:kszych miast Polski. 

8 

Gt6WNE REJONY KONCENTRACJI REZERW DLA ROZWOJU R6ZNEGO 
TYPU ZABUDOWY PRZ£MYStOW£J 

t.Oi)1. NoWv J6ZEF6w ·S14 

7 
3 

tOot · J~DfIZ[JOWSKA 

4 
---~-~, ..... ".- ,--.,-----... --.~-------.. --

lOoI . CHOCIANOWlCE 
lOot· TOMASZOWSKA 

5 
tOot · TRASA<i6RNA 

Rys. 22. Gtowne rejony koncentracji rezerw dla rozwoju roinego typu zabudowy 
przemystowej. 

trod/o: MPU 

Aktywizacja gospodarcza lodzi opiera siE: m.in. 0 istniejqcy potencjat miasta: korzystne 
potoienie wzglE:dem krajowego systemu transportowego, bazE: akademickq 
i wykwalifikowanych pracownikow, konkurencyjne ceny nieruchomosci oraz dziatalnosc 
specjalnej strefy ekonomicznej. Pomimo zmiany profilu gospodarczego miasta 
z przemystowego na ustugowy, waine jest zachowanie produkcji i przetworstwa 
przemystowego jako zasobu tworzqcego miejsca pracy i wsparcie procesow reindustrializacji. 
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Podsumowanie 
Oczekiwane rezultaty, jakie powinny bye osiqgni~te w wymiarze przestrzennym dzi~ki 

realizacji Strategii to m. in. wykreowanie todzi jako miejsca atrakcyjnego do mieszkania -
rewitalizacja przestrzeni miejskiej, poprawa jakosci iycia, budowa miasta otwartego 
i wspotpracujqcego z mieszkancami, a takie wzmocnienie odpornosci todzi i jej silny 
ekonomiczny i spoteczny rozwoj. Osiqgni~cie efektu, jakim jest odzyskanie swietnosci todzi 
jest nierozerwalnie zwiqzane z realizacjq ukierunkowanej na ten cel polityki przestrzennej 
zapisanej w Studium. Realizacja tego zadania wymaga dziatania w roinych skalach w tym 
w oparciu 0 ustalenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
stanowiqcych akty prawa lokalnego dajqce wytyczne do dziatan operacyjnych m.in. 
w procesie rewitalizacji. 
Miasto poprzez wszelkie dziatania i programy powinno skupie si~ na adekwatnej reakcji 
wobec negatywnych zjawisk demograficznych, majqc na uwadze ograniczonq 
przewidywalnose procesow rozwojowych. Decydujqcq rol~ w ostabieniu depopulacji moie 
odegrae aktywizacja gospodarcza, ale tei wzmocnienie todzi akademickiej i kulturalnej, 

przeprowadzenie procesu rewitalizacji oraz podnoszenie jakosci iycia i zamieszkania. 

Osiqgni~cie tego celu wymaga zastosowania rozwiqzan stuiqcych ograniczeniu przeznaczania 
nowych terenow pod zabudow~, rozluznianiu struktur g~sto zabudowanych i ograniczaniu 
wysokosci zabudowy. Dziataniami przestrzennymi wynikajqcymi z przyj~tego zatoienia 
b~dzie m.in. zastosowanie na obszarze zurbanizowanym form zagospodarowania 
niewymagajqcych wprowadzania zabudowy, a jednoczesnie dopetniajqcych istniejqcq 
struktur~ przestrzennq - np. tworzenie parkow lub innych przestrzeni publicznych, a na 
obszarach niezurbanizowanych - ochrona obecne funkcjonujqcych i wprowadzanie nowych 
terenow czynnych przyrodniczo: rolnych, lesnych i rekreacyjno-wypoczynkowych. 
W procesie tym niezb~dna jest skuteczna komunikacja oraz scista wspotpraca miasta 
z mieszkancami i inwestorami. 
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Zal'!-cznik Nr 2 
do ogloszenia 
Prezydenta Miasta Lodzi 

FORMULARZ KONSULTACYJNY 

1. Gdy myslisz 0 przyszlosci Lodzi - co jest dla Ciebie najwazniejsze? 
Wskat 5 najwatniejszych dla Ciebie tematow. 

o Bezpieczne miasto 

o Miasto odpome na zmiany klimatu 

o Miasto jakosciowej edukacji 

o Miasto sprawnej administracji 

o Miasto wychodz,!-ce naprzeciw zmianom demograficznym 

o Miasto efektywnie ksztahuj ,!-ce przestrzen 

o Miasto inteligentnej infrastruktury 

o Mechanizmy finansowo-prawne 

o Rewitalizacj a 

o Przedsiybiorcza L6dz 

o Rozw6j branz kreatywnych 

o Turystyka biznesowa 

o Hub logistyczny dla Europy Srodkowej 

o L6dz produkcyjna 

o Nowe Centrum Lodzi 

o Rozw6j L6dzkiego Obszaru Metropolitamego 

o Miasto wartosci za korzystn,!- ceny 

o Miasto tw6rcze 

o Miasto wartosciowego wypoczynku 

o Rozw6j uslug cyfrowych 

o L6dz miasto filmu UNESCO 

o Muzeum Cywilizacji 

o Miasto zeroemisyjne i czyste 

o Miasto aktywnosci obywatelskiej 

o Zarz,!-dzanie doswiadczeniem miasta 

o Zielone EXPO 
o Blykitno-zielona sie6 

o Miasto ogr6d 

o Inne 



Co konkretnie powinno sit( zmieni6 w obszarach, kt6re wskazaleSias jako najbardziej 

istotne? 

2. Dokoncz zdanie. W 2030 roku sposrod miast na calym swiecie Lodi wyroznia ... 

3. W jakie dzialania na rzecz Lodzi chcial(a) bys si~ whlczac? 



4. Jakie masz uwagi do tresci projektu Strategii Rozwoju Miasta Lodzi 2030+? 

5. Informacje 0 Tobie 

Gdzie mieszkasz? 

o Baluty 

o Goma 

o Polesie 

o Srodmiescie 

o Widzew 

He masz lat? 

o 0-18 

o 19-24 

o 25-39 

o 40-64 

065+ 
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