KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO
I OBSZARU REWITALIZACJI

WPROWADZENIE
Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych,
przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który – jak centrum
Łodzi – znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne
przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie
jej o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim
miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Remonty
kamienic czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka
część działań składających się na rewitalizację. Poprawa
przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co
zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne
czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie.

WPROWADZENIE

Krajowa Polityka Miejska - cel szczegółowy:

„Odbudowa zdolności do rozwoju poprzez rewitalizację
zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie
obszarów miejskich”

OBSZAR ZDEGRADOWANY
CO TO JEST?

Obszar zdegradowany zgodnie z art. 9 ustawy o rewitalizacji
to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym
z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego,
a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa
w życiu publicznym i kulturalnym, a ponadto występuje na
nim jedno z wymienionych poniżej zjawisk

OBSZAR ZDEGRADOWANY
CO TO JEST? – c.d.
• gospodarczych (słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw)
• środowiskowych – (przekroczenie standardów jakości środowiska)
• przestrzenno-funkcjonalnych – (niewystarczające wyposażenia
w infrastrukturę techniczną i społeczną lub jej złego stanu technicznego,
braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości,
niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji
obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej
jakości terenów publicznych
• technicznych – (degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych,
w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym)

OBSZAR REWITALIZACJI
CO TO JEST?

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,
na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego
gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako
obszar rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy.
Źródło: Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Krajowa Polityka Miejska

„W prowadzeniu rewitalizacji istotną rolę pełni kultura i
dziedzictwo kulturowe, które są ważnym elementem budowania
wartości i tożsamości miasta oraz planowania społecznogospodarczego rozwoju.”
„Historyczne centra miast należy traktować jako zjawisko
kulturowe, często o ponadlokalnym zasięgu.”

Krajowa Polityka Miejska

„Celem polityki miejskiej w zakresie rewitalizacji jest
wypracowanie i wdrażanie skutecznych mechanizmów
koordynowania i integrowania zadań i działań różnych
podmiotów, w tym prywatnych, w przygotowaniu i prowadzeniu
kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.”

Krajowa Polityka Miejska

„Podmiotem inicjującym procesy naprawy miast powinny być ich
władze, a działania dla odnowy każdego z nich powinny mieć
indywidualnie określoną formułę, charakter i zakres
przyczyniający się do zmiany strukturalnej miasta. Muszą one
także optymalnie wykorzystywać lokalne potencjały, inicjatywę
społeczną i partnerów gospodarczych.

GRANICE
WYZNACZONEGO
OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO
I OBSZARU
REWITALIZACJI

Proponowany obszar
w liczbach

Liczba Mieszkańców Łodzi

18%

82%
Poza Strefą
Wielkomiejską
Strefa
Wielkomiejska

Źródło: ŁOG – listopad 2015 r.

Łączna liczba mieszkańców Łodzi:
666 945
Liczba osób w Strefie
Wielkomiejskiej: 119 281 co
stanowi 17,88% wszystkich
mieszkańców Łodzi.

POWIERZCHNIA OBSZARU

Powierzchnia
5%

95%

Powierzchnia obszaru
poza Strefą
Powierzchnia obszaru
Strefy Wielkomiejskiej

Źródło: ŁOG – listopad 2015 r.

Powierzchnia Łodzi:
293,25 km2
Powierzchnia Strefy
Wielkomiejskiej:
13,93 km2
co stanowi 4,75%
powierzchni Łodzi.

WYZNACZENIE OBSZARU

- Określenie głównych problemów występujących ze
szczególną koncentracją w Strefie Wielkomiejskiej
- Dane potwierdzające występowania negatywnych
zjawisk oraz ich zasięg terytorialny
- Analiza dokumentów strategicznych Miasta

WYZNACZENIE OBSZARU

Zjawiskiem kryzysogennym, którego terytorialny rozkład
w mieście jest znany najlepiej, jest degradacja zabudowy,
z którą ściśle wiąże się konieczność „(…) poprawy jakości
mieszkań i warunków ich eksploatacji (…)” – Krajowa
Polityka Miejska - jako istotny aspekt społeczny.
Drugim poważnym problemem centrum Łodzi jest
koncentracja problemów społecznych, ze szczególnym
nasileniem zjawiska dziedziczenia ubóstwa 5.

5 Źródło: "Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy", Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Bogdan Jankowski, 2010.

OBSZARY CHARAKTERYZUJACE SIĘ
CECHAMI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
MIASTA

Wg Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+
„procesy rewitalizacyjne (…) koncentrować się będą
w granicach Strefy Wielkomiejskiej, uznanej jako tzw. obszar
kryzysowy – objęty destrukcyjnymi procesami przestrzennymi,
społecznymi i gospodarczymi, które doprowadziły do jego
trwałej degradacji”;
"tożsamością, wartością i wyjątkowością Łodzi jest jej
historyczne centrum" co uzasadnia konieczność koncentracji
interwencji na tym właśnie obszarze.

OBSZARY CHARAKTERYZUJACE SIĘ
CECHAMI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
MIASTA

Wg Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+
Strefa Wielkomiejska „wymaga dynamizacji inwestycji
uzupełniających i remontowych oraz przeprowadzenia procesu
rewitalizacji”, czego konieczność wskazuje również Studium
Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

OBSZARY CHARAKTERYZUJACE SIĘ
CECHAMI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
MIASTA
Wg Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
sytuacja dotycząca degradacji terenów mieszkaniowych,
przejawiająca się m.in.
-w dekapitalizacji budynków
-degradacji obszarów poprzemysłowych,
-degradacji terenów zielonych, placów i rynków
-niekorzystnej strukturze społeczno-przestrzennej (duży odsetek
osób słabo wykształconych, bezrobotnych, wykluczonych
społecznie, wchodzących w konflikty z prawem oraz w podeszłym
wieku), jest najbardziej skomplikowana właśnie w Łodzi, gdzie
z racji uwarunkowań historycznych i przestrzenno-gospodarczych,
ww. tereny zdegradowane tworzą w Strefie Wielkomiejskiej układ
mozaikowy.

OBSZARY CHARAKTERYZUJACE SIĘ
CECHAMI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
MIASTA
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020+,
określa jako strategiczny kierunek działań rewitalizację
- zdegradowanych obszarów mieszkaniowych
- zdegradowanych obszarów poprzemysłowych
- rewaloryzację zabytkowych układów przestrzennych
- rewaloryzację obiektów zabytkowych.
Dokument ten stwierdza również, że jednym z największych
wyzwań rozwojowych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
są systemowe działania rewitalizacyjne, a strategicznym
kierunkiem działań na tym obszarze jest wspieranie
przedsięwzięć rewitalizacyjnych w strefach śródmiejskich
miast.

OBSZARY CHARAKTERYZUJACE SIĘ
CECHAMI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
MIASTA

Te same wnioski podkreśla Diagnoza Strategiczna
Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+,
stwierdza ona, że największe potrzeby kompleksowych działań
rewitalizacyjnych występują w Łodzi i dotyczą praktycznie całej
Strefy Wielkomiejskiej, a w szczególności jej mocno
zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej.

OBSZARY CHARAKTERYZUJACE SIĘ
CECHAMI OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH
W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
MIASTA
Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi
na lata 2014-2017 formułuje cel strategiczny:
"Odnowa obszaru Strefy Wielkomiejskiej, objętej obecnie
destrukcyjnymi procesami przestrzennymi, społecznymi
i gospodarczymi, stwierdzający, że historyczne obszary
i budynki zabytkowe, znajdujące się w przeważającym stopniu
w złym stanie technicznym, należy ratować ze względu na
zachowanie tożsamości i szacunek dla dziedzictwa
kulturowego Łodzi.”
Priorytetowym działaniem, będącym warunkiem pomyślnej
przyszłości miasta jest wszechstronna rewitalizacja
śródmieścia warunkująca wydźwignięcie się miasta z sytuacji
kryzysowej.

ZJAWISKA NEGATYWNE –
przestępczość

Jednym z negatywnych zjawisk społecznych
koncentrujących się w Strefie Wielkomiejskiej
jest przestępczość. „Najwięcej z nich
(przestępstw) rejestrowane jest w pasie
miasta od Starych Bałut na północy, przez
Centrum po Kurak na południu”

Źródło: Stanisław Mordwa „Mapy przestępczości w Łodzi”. Wyd. UŁ 2013 r.

ZJAWISKA NEGATYWNE –
przestępczość
Gęstość przestępstw
zgłoszonych w Łodzi
w latach 2006-2010

Rys. 2 Gęstość przestępstw zgłoszonych w Łodzi w latach 2006-2010

Źródło: S. Mordwa, Mapy Przestępczości
w Łodzi, wyd. UŁ 2013

ZJAWISKA NEGATYWNE –
przestępczość
Liczba i natężenie
przestępstw
zgłoszonych
w Łodzi w latach
2006-2010

Rys.3 Liczba i natężenie przestępstw zgłoszonych w Łodzi w latach 2006-2010

Źródło: S. Mordwa, Mapy Przestępczości
w Łodzi, wyd. UŁ 2013

ZJAWISKA NEGATYWNE –
przestępczość
Percepcja obszarów
niebezpiecznych
w Łodzi

Rys. 4. Percepcja obszarów niebezpiecznych w Łodzi

Źródło: S. Mordwa, Mapy Przestępczości
w Łodzi, wyd. UŁ 2013

ZJAWISKA NEGATYWNE –
przestępczość
Interwencje w Strefie Wielkomiejskiej
Dane z Komendy Miejskiej Policji

ROK

2012

2013

2014

Strefa
Wielkomiejska

103 779

95 078

98 123

Poza Strefą
Wielkomiejskiej

49 687

29 922

41 877

Źródło: Komenda Miejska Policji.
Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi prowadzi na bieżąco analizę zdarzeń przestępczych zaistniałych na terenie miasta Łodzi jedynie w wybranych kategoriach
przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa : rozboje; kradzież pojazdu, bójki i pobicia, włamania do obiektów handlowych, włamania do pojazdów, włamania
do mieszkań, kradzież akcesoriów samochodowych, uszkodzenie mienia, kradzież kieszonkowa w MPK, wyrwy, kradzież na legendę, uszkodzenie ciała.

ZJAWISKA NEGATYWNE –
przestępczość

Liczba wszczętych postępowań
Niebieska Karta w 2014 r.
na terenie Strefy
Wielkomiejskiej

583 tj. 41,61%
wszystkich postępowań

na terenie Miasta

1401

Źródło: MOPS – listopad 2015 r.

MAPA
PODSTAWOWYCH
WYKROCZEŃ
ODNOTOWANYCH
PRZEZ STRAŻ
MIEJSKĄ
II KWARTAŁ 2015 R.
Źródło: ŁOG – listopad 2015 r.

ZJAWISKA NEGATYWNE
- Ubóstwo
Osoby ubogie nie są rozproszone w równym stopniu we wszystkich częściach
miasta, lecz zamieszkują przede wszystkim szeroko pojęte centrum Łodzi.
W latach 1996-1998 r. przeprowadzono badania, które wykazały że w Łodzi znajduje
się 17 obszarów biedy. Tylko 4 z nich znajdowało się na peryferiach miasta,
13 z nich to obszar centrum.
Dziesięć lat później, w badaniu z 2008-10 roku, potwierdzano istnienie wszystkich
centralnych enklaw biedy (przy zaniku peryferyjnych). Wyodrębniono wtedy 11
szkół, w których odsetek dożywianych dzieci był dużo wyższy niż średnia dla Łodzi
(13 %) i kształtował się w przedziale od 24 do 52 %. Jak się okazało, rejony tych
szkół zawierały w sobie 12 centralnych enklaw sprzed 10-laty. Skłoniło
to badaczy do postawienia tezy o utrwaleniu się enklaw ubóstwa w centrum
miasta.
Były to badania: „Biedota miejska. Nowa warstwa w strukturze społecznej”, zrealizowane w latach 1993–1996, „Formy ubóstwa i zagrożeń społecznych oraz ich rozmieszczenie na
terenie Łodzi” z lat 1996–1999, oraz projekt „WZLOT – Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa łódzkiego” z lat 2008–2010. W ramach
ostatniego projektu, badacze wrócili do dużej części rozmówców z lat 1996-99, zyskując tym samym wgląd w długi wycinek biografii badanych i ich rodzin.

Źródło: PROJEKT PILOTAŻOWY „OPRACOWANIE MODELU PROWADZENIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH NA WYBRANYM OBSZARZE
W MIEŚCIE ŁODZI”– Zestaw analiz i rekomendacji w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej pilotażowego obszaru rewitalizacji Łodzi.
Raport końcowy z badania zrealizowanego przez EGO – Evaluation for GovernmentOrganizations s.c. na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi

ZJAWISKA NEGATYWNE
- Ubóstwo

„Spośród 12 enklaw centralnych wyznaczonych
w latach 1996-98, 11 znajduje się w granicach
dzisiejszej Strefy Wielkomiejskiej
(w całości lub dużej części).”

Źródło: PROJEKT PILOTAŻOWY „OPRACOWANIE MODELU PROWADZENIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH NA WYBRANYM
OBSZARZE W MIEŚCIE ŁODZI”– Zestaw analiz i rekomendacji w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej pilotażowego obszaru rewitalizacji
Łodzi. Raport końcowy z badania zrealizowanego przez EGO – Evaluation for GovernmentOrganizations s.c. na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi

ZJAWISKA NEGATYWNE
- Ubóstwo

Liczba osób spełniających kryterium ubóstwa
w 2014 r. wyniosła:
- na terenie Miasta – 26 541 osób
- na terenie Strefy Wielkomiejskiej 9 154 osoby
co stanowi 34,49% wszystkich korzystających

Źródło: MOPS – listopad 2015 r.

ZASIŁEK STAŁY – rozkład
wypłat na terenie miasta

Źródło: "Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy",
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Bogdan Jankowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
MOPS; Projekt Polityki Społecznej 2020+ dla miasta Łodzi

ZASIŁEK RODZINNY– rozkład
wypłat na terenie miasta

Źródło: "Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy",
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Bogdan Jankowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
MOPS; Projekt Polityki Społecznej 2020+ dla miasta Łodzi

DOŻYWIANIE – rozkład
świadczenia na terenie miasta

Źródło: "Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy",
Wielisława Warzywoda-Kruszyńska, Bogdan Jankowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
MOPS; Projekt Polityki Społecznej 2020+ dla miasta Łodzi.

ZJAWISKA NEGATYWNE Ubóstwo
Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach
projektu WZLOT (2010), w strefie śródmiejskiej
znajduje się większość łódzkich enklaw biedy,
a udział dzieci do 17 roku życia z rodzin
korzystających ze wsparcia pomocy społecznej
przekracza 30% ogółu mieszkających w tym rejonie
dzieci.

Żródło: „Wzmocnić szanse i osłabić transmisję biedy wśród mieszkańców miast województwa
łódzkiego” (raport końcowy + rekomendacje), projekt zrealizowany przez Uniwersytet Łódzki, pod kier.
prof. dr hab., Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej; publikacja raportu: 2010 r.

ZJAWISKA NEGATYWNE Ubóstwo

Placówki wsparcia dziennego
– rozmieszczenie w stosunku
do przestrzennej dystrybucji
występowania problemów
Źródło: MOPS; Projekt Polityki Społecznej 2020+ dla miasta Łodzi, opracował Wojciech Kłosowski

NEGATYWNE ZJAWISKA –
Niski poziom uczestnictwa
w życiu publicznym

Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich UMŁ – listopad 2015 r.

NEGATYWNE ZJAWISKA –
Niski poziom uczestnictwa
w życiu publicznym

Źródło: Dane z Wydziału Spraw Obywatelskich UMŁ - listopad 2015 r.

NEGATYWNE ZJAWISKA –
Bezrobocie
projekty 1-3
Rewitalizacja
Obszarowa
Centrum Łodzi

Źródło: PROJEKT PILOTAŻOWY „OPRACOWANIE MODELU PROWADZENIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH NA WYBRANYM OBSZARZE W
MIEŚCIE ŁODZI” Diagnoza warunków zamieszkania dla obszaru pilotażowego –C-Zadanie 3

ZJAWISKA NEGATYWNE –
Bezrobocie
W projektach 1-3 Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Łodzi stopa bezrobocia jest o kilka pp.
wyższa niż w całej Łodzi.
Ludność
w wieku
produkcyjnym

m. Łódź

Bezrobotni

Stopa bezrobocia,
maj 2015

Projekt 1

2777

37318
467

11 %
17%

Projekt 2

2610

352

13%

Projekt 3

1743

269

15%

Charakterystyki bezrobocia według obszarów
Źródło: PROJEKT PILOTAŻOWY „OPRACOWANIE MODELU PROWADZENIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH NA WYBRANYM
OBSZARZE W MIEŚCIE ŁODZI” Zestaw analiz i rekomendacji w zakresie sytuacji społeczno-gospodarczej pilotażowego obszaru rewitalizacji
Łodzi. Raport końcowy z badania zrealizowanego przez EGO – Evaluation for GovernmentOrganizations s.c. na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi

ZJAWISKA NEGATYWNE –
zły stan techniczny budynków

Polityka Miasta Łodzi dotycząca gminnego zasobu
mieszkaniowego 2020+, w diagnozie sektorowej stanu
gospodarki mieszkaniowej Miasta Łodzi wskazuje m.in. na
zły stan techniczny zasobu mieszkaniowego, gdyż malejące
w kolejnych latach w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi nakłady
na
techniczne
utrzymanie
mieszkaniowego
zasobu
komunalnego, doprowadziły do pogarszania się jego
kondycji aktualnie odznacza się on katastrofalnym stanem
technicznym.

ZJAWISKA NEGATYWNE –
zły stan techniczny budynków
projekty 1-3 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Jak Pani/Pan ocenia stan podwórzy, chodników, zieleni i małej
architektury (skwery, ławki, place zabaw) znajdujących się na
terenie obszaru priorytetowego?
0%
7%

5%
32%

Zdecydowanie pozytywnie
Pozytywnie

56%

Negatywie
Zdecydowanie negatywie
Trudno powiedzieć

Źródło: PROJEKT PILOTAŻOWY „OPRACOWANIE MODELU PROWADZENIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH NA WYBRANYM
OBSZARZE W MIEŚCIE ŁODZI”– Raport końcowy z badania zrealizowanego przez EGO – Evaluation for GovernmentOrganizations s.c.
na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi

WPROWADZENIE
ZJAWISKA
NEGATYWNE –
zły stan techniczny budynków
projekty 1-3 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi
Jak Pani/Pan ocenia stan techniczny budynków znajdujących się
na terenie obszaru priorytetowego?
0%
3% 3%

Zdecydowanie pozytywnie

Pozytywnie

46%
48%

Negatywie

Zdecydowanie negatywie

Trudno powiedzieć
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ZJAWISKA NEGATYWNE –
stan techniczny budynków
i lokali mieszkalnych
(100% własność Gminy)
Suma

Stan techniczny

budynki
mieszkalne
Gmina Łódź
/szt/

Zużycie powyżej 70%

lokale
mieszkalne
Gmina Łódź
/szt/

942

7670

Zużycie 51% - 70%

1 839

15 550

Zużycie 31% - 50%

112

1176

69

997

2 962

25 393

Zużycie poniżej 30%
Łącznie
Źródło: dane z Wydziału Budynków i Lokali UMŁ –listopad 2015 r. – stan na 31.08.2015 r.

ZJAWISKA NEGATYWNE –
stan techniczny budynków
administrowanych przez AZK
Suma
Gmina Łódź
Strefa
Strefą
Stan techniczny
/liczba
Wielkomiejska Wielkomiejska
budynków/
/liczba
/%/
budynków/
Zużycie powyżej 70%
1 343
626
46,6%

Zużycie 51% - 70%

4 388

2 126

48,45%

Zużycie 31% - 50%

1 348

774

57,4%

284

80

28,16%

7 363

3 606

48,9%

Zużycie poniżej 30%
razem

Źródło: dane z pozyskane z Administracji Zasobów Komunalnych – listopad 2015 r.

ZJAWISKA NEGATYWNE – zły
stan techniczny
budynków i lokali
WPROWADZENIE
mieszkalnych (własność Gminy)

Duża część łódzkich kamienic charakteryzuje się również
deficytami w zakresie funkcjonalności i wyposażenia,
do których należą:
- brak CO,
- brak węzłów sanitarnych bezpośrednio w mieszkaniach,
- brak wind,
- niska efektywność energetyczna.

Źródło: PROJEKT PILOTAŻOWY „OPRACOWANIE MODELU PROWADZENIA REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH
NA WYBRANYM OBSZARZE W MIEŚCIE ŁODZI”– D- zadanie 1 – na podstawie realizowanego programu Miasto Kamienic

PODSUMOWANIE
Mieszkańcy obszarów 1-3 są pozytywnie nastawieni do procesu rewitalizacji.
Około 90% badanych opowiada się za remontami budynków, poprawą warunków
mieszkaniowych oraz polepszeniu jakości przestrzeni publicznej w mieście.

Postawa wobec remontów budynków
w ramach rewitalizacji

zdecydowanie

raczej

zdecydowanie

trudno

przeciw

przeciw

za

powiedzieć

0,60%

2,80%

51,87%

41,33%

3,40%

0,87%

4,07%

43,47%

46,67%

4,93%

0,53%

3,67%

40,13%

52,47%

3,20%

raczej za

Postawa wobec poprawy warunków
mieszkaniowych w ramach
rewitalizacji
Postawa wobec polepszenia jakości
przestrzeni publicznej w ramach
rewitalizacji

Tabela 18 Postawa wobec poszczególnych aspektów rewitalizacji
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PODSUMOWANIE

Śródmieście, ze względu na swoje cechy, jest atrakcyjne dla
ludzi młodych - wykazują chęć zamieszkania w nim (zaletą
jest dobra komunikacja i szeroka oferta usług).
Z drugiej jednak strony większość mieszkańców Łodzi
postrzega śródmieście, jako dzielnicę charakteryzującą się
hałasem, dużym natężeniem ruchu oraz niskim poziomem
bezpieczeństwa.
Zmiana wizerunku Strefy Wielkomiejskiej jest koniecznym
warunkiem dla „ożywienia” tej części miasta.

PODSUMOWANIE

W przypadku Łodzi rewitalizacja ma kluczowe znaczenie
dla zachowania dziedzictwa, bowiem objęta tym procesem
zostaje Strefa Wielkomiejska – obszar najcenniejszy kulturowo,
o największym nasyceniu obiektami zabytkowymi. Przetrwanie
dużej części zabytkowego zasobu, będącego fundamentem
tożsamości Miasta, zależy od umiejętnego wykorzystania
potencjału materialnego dziedzictwa kulturowego Łodzi
dla społeczno – gospodarczego rozwoju Miasta, podniesienia
warunków i jakości życia mieszkańców oraz budowania
tożsamości lokalnej.
Z tych względów rewitalizacja Łodzi ma również szczególne
znaczenie dla ciągłości rozwoju społecznego, kulturalnego
i ekonomicznego Miasta.

PODSUMOWANIE

Reasumując, w świetle art. 9 ust.1 ustawy o rewitalizacji
za obszar zdegradowany można uznać Strefę Wielkomiejską
Łodzi z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
społecznych, a także występowania na nim negatywnych
zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych.
Ponadto w świetle art. 10 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, ze
względu na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz
planowane przez gminę prowadzenie kompleksowych działań
rewitalizacyjnych w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi, można uznać
ją za obszar rewitalizacji, spełniający również warunek
określony w art. 10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji

