
Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi
w sprawie konsultacji spolecznych

projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+

j^ wszystkim mieszkancom Lodzi za zainteresowanie i udzial w konsultacjach

dotycz^cych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Lodzi 2020+ .

Odpowiadaja^c na Panstwa propozycje, uwagi i opinie dotycza^ce projektu Strategii
w ostatecznej wersji dokumentu zostana^ uwzgle^dnione nastejmja^ce elementy:

1. Zostanie opracowana nowa wizja rozwoju Lodzi odnosza^ca si$ do:

- miasta przyjaznego
- miasta dynamicznego
- miasta tworczego
- miasta zrownowazonego rozwoju
- miasta wysokiej jakosci zycia
- miasta wykorzystuja^cego potencjal historyczny, infrastrukturalny i kreatywny.

2. Zostanq. dodane zasady horyzontalne, ktore be^dq. przenikac wszystkie dzialania Miasta.
Min.: zasada zrownowazonego rozwoju, zasada rozwoju inteligentnego, zasada
pomocniczosci, zasada skutecznosci i gospodarnosci.

3. Zostanie wprowadzony III filar Strategii odnosza^cy sie_ do sfery przestrzenno -
- srodowiskowej, pozostale filary b^da^ dotyczyc sfery gospodarczej oraz spolecznej.

4. W filarze I, dotycz^cym sfery gospodarczej, znajda^ si^ rozszerzenia dotycza^ce:

- wsparcia przedsie^biorczosci tworza^cej nowoczesne miejsca pracy

- rozwoju wspolpracy z innymi osrodkami wojewodzkimi oraz gminami
Lodzkiego Obszaru Metropolitarnego

- poprawy dostqpnosci komunikacyjnej Lodzi i aglomeracji

- stworzenia nowoczesnego obszaru aktywnosci spolecznej i gospodarczej
o wysokiej dostejmosci komunikacyjnej -No we Centrum Lodzi

5. W filarze II, dotycza^cym sfery spolecznej, znajda^ si$ rozszerzenia dotycza^ce:

- rozwoju edukacji na kazdym poziomie, na potrzeby lodzkiego rynku pracy,
wspolpracy z uczelniami wyzszymi oraz zatrzymaniem i pozyskiwaniem
mieszkancow buduj^cych kapital spoteczno-gospodarczy i demograficzny oraz marke,
miasta.

- przeciwdzialania wykluczeniu spolecznemu



Podsumowanie wynikow konsultacji

- wzmocnienia aktywnosci i partycypacji obywatelskiej todzian, rowniez na rzecz
poprawy porza^iku publicznego.

- wykorzystania potencjahi kulturalnego i kreatywnego miasta

6. W nowym filarze trzecim dotycz^cym sfery przestrzenno - srodowiskowej znajda^ si$
rozszerzenia dotycza^ce:

zwiejcszenia atrakcyjnosci kluczowych obszarow miasta; ich spolecznego
i gospodarczego ozywienia - rewitalizacja

- wykorzystania potencjatu lodzkiego srodowiska przyrodniczego

- rozwoju zrownowazonego transportu miejskiego

7. W fundamencie znajda. si^ rozszerzenia dotycza^ce odwolanie do zasobow - potencjalow
mocnych stron miasta w sferze ekonomicznej, spotecznej oraz przestrzenno-
srodowiskowej. Zostana^ rowniez uwzgl^dnione kwestie zwia^zane z racjonalizacja^
zarza^dzania majaj;kiem i zasobami Miasta oraz podniesieniem jakosci i racjonalizacji
swiadczenia ustug publicznych, jako wplywaj^ce na realizacje^ celow pozostaj^cych w
fllarach oraz b^da^ce w wyla^cznej gestii samorza^du.

Duza CZQSC propozycji zgloszonych w trakcie konsultacji ma charakter szczegotowych
rozwia^zah, ktore wykraczaj^ poza zakres Strategii, w ktorej znajduj^ si$ glowne kierunki
rozwoju miasta. Zebrane propozycje b$da^ rozpatrywane podczas opracowywania programow
strategicznych oraz polityk sektorowych.
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