
ZARZĄDZENIE Nr 1269/2022
PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

z dnia08 czerwca 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005  i 1079), § 4 pkt 2, § 8, § 15 i § 17 ust. 1  
Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście Łodzi, stanowiących 
załącznik  do  uchwały Nr  XX/786/20  Rady Miejskiej  w Łodzi  z dnia 19 lutego 2020  r. 
w sprawie wprowadzenia Zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych w mieście 
Łodzi  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1636), zmienionej uchwałą Nr XXXI/1033/20 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 14 października 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5757)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zarządzam przeprowadzenie z mieszkańcami Miasta Łodzi konsultacji 
społecznych dotyczących aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, 
przyjętej uchwałą Nr LV/1146/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 
2013 r. w sprawie Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.

2. Przedmiotem konsultacji są założenia do aktualizacji Strategii przestrzennego 
rozwoju Łodzi 2020+.

3. Konsultacje, odbędą się w terminie wskazanym w ogłoszeniu, którego treść stanowi 
załącznik do niniejszego zarządzenia, zawierającego ponadto informację o konsultacjach, 
terminach i sposobach przekazywania uwag do aktualizacji Strategii przestrzennego 
rozwoju Łodzi 2020+, o której mowa w ust. 1, oraz terminach i miejscach spotkań 
konsultacyjnych.

4. Celem konsultacji jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców Miasta Łodzi 
dotyczących założeń do aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Planowania i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 1174/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 maja 
2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

PREZYDENT MIASTA

Hanna ZDANOWSKA



Załącznik
do zarządzenia Nr 1269/2022
Prezydenta Miasta Łodzi

OGLOSZENIE

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji

Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+.

§ 1. 1. Ogłaszam  przeprowadzenie w  terminie  od  dnia  20 czerwca  2022  r. do dnia 
4 lipca 2022 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Łodzi, których przedmiotem 
są założenia do aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, zwane dalej 
założeniami do Strategii i stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Celem konsultacji założeń do Strategii jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców  
Miasta Łodzi.

3. Jako grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie 
pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, określa się 
mieszkańców Miasta Łodzi.

§ 2. Formularz  konsultacyjny,  który  stanowi  załącznik  Nr  2  do niniejszego 
ogłoszenia  wraz  z założeniami do Strategii, stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego 
ogłoszenia, będą dostępne nie później niż od dnia 13 czerwca 2022 r.:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.uml.lodz.pl/decydujemy);
3) w sekretariacie Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju 

Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 36, parter, w godzinach pracy  
Urzędu Miasta Łodzi;

4) w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, przy ul. Piotrkowskiej 110, w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Łodzi.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:
1) dwóch protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych z częścią warsztatową, 

w dniach:
a) 28.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 – otwarte spotkanie dla mieszkańców, w siedzibie Biura 

Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy 
ul. Tuwima 10,   

b) 30.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 – otwarte spotkanie dla mieszkańców w siedzibie Biura 
Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy 
ul. Tuwima 10;

2) zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, wyłącznie na 
 formularzach konsultacyjnych.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy złożyć:
1) drogą elektroniczną na adres: bam@uml.lodz.pl;
2) osobiście w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, przy ul. Piotrkowskiej 110, 

w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi;

http://www.uml.lodz.pl/decydujemy)%3B
mailto:bam@uml.lodz.pl


3) osobiście w sekretariacie Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 36, parter, w godzinach pracy 
Urzędu Miasta Łodzi.

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
1) przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji 

i opinii zgłoszonych podczas protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych z częścią 
warsztatową);

2) złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 20 czerwca 2022 r.  
i po dniu 4 lipca 2022 r.



Załącznik Nr 1        do ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi
Założenia do aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+



Załącznik Nr 2 
do ogłoszenia
Prezydenta Miasta Łodzi

FORMULARZ KONSULTACYJNY

Uwaga: Formularz jest anonimowy, nie służy on złożeniu wniosku w sprawach indywidualnych 
z zakresu planowania przestrzennego, architektury czy budownictwa. W formularzu tym prosimy 
o wypowiedzenie się na temat Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, wskazanie kierunków 
oraz propozycji działań, które mogą pozytywnie wpłynąć na jakość życia jego mieszkańców.

1. Który z celów Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ jest dla Ciebie 
najważniejszy?

Wpisz cyfry od 1 do 5 (1-najważniejsze, 5- najmniej ważne)

 rozkwit centrum Miasta – intensyfikacja działań inwestycyjnych i 
 rewitalizacyjnych w centrum Łodzi, mających na celu poprawę wyglądu 
i funkcjonalności centrum, ożywienie i zachęcanie do zamieszkania 
w centrum, uzupełnianie pierzei ulic;

ograniczenie zjawiska „rozlewania się Miasta” – przeciwdziałanie 
zabudowywaniu terenów zielonych i otwartych, cennych przyrodniczo, 
korytarzy ekologicznych, ważnych z punktu widzenia jakości środowiska 
i prowadzenia zrównoważonego rozwoju w mieście;

świadome, identyfikujące się z Łodzią społeczeństwo – działania mające 
na celu poprawę wizerunku Miasta w oparciu o bogactwo kultury 
materialnej;

dalEKOwzroczność/ zielona pespektywa/ budowanie miasta odpornego na 
wyzwania zdrowotne i klimatyczne – wspieranie innowacyjności mającej 
wpływ na poprawę efektywności zużycia energii, wody i innych zasobów 
(ochrona środowiska), zwiększenie dostępności i bioróżnorodności przestrzeni 
publicznych i miejsc rekreacji, (idea miasta 15-minutowego, wspieranie 
transportu ekologicznego);

inne: 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________

        _____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________

        _____________________________________________________   
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

        _____________________________________________________ 
_____________________________________________________



2. Jakie działania/projekty w obszarze architektury, zieleni, komunikacji, 
przestrzeni publicznych należy uwzględnić w aktualizacji Strategii 
przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+? (maksymalnie 350 słów)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3. Wskaż obszary/miejsca, które wymagają zmiany w Twoim najbliższym 
sąsiedztwie? Uzasadnij dlaczego i w jakim kierunku (maksymalnie 350 słów)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

4. W jakie działania o charakterze przestrzennym na rzecz Łodzi chciał(a)byś się 
włączyć/zaangażować? (maksymalnie 350 słów)

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________



_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

5. Jakie masz inne uwagi do założeń aktualizacji Strategii przestrzennego rozwoju 
Łodzi 2020+?  (maksymalnie 350 słów)

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



6. Metryczka (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź znakiem X)

Płeć

         Kobieta                                 Mężczyzna

Miejsce zamieszkania

         Bałuty

         Górna

         Polesie

          Śródmieście

          Widzew

Wiek

   <18

  18-24

  25-39

  40-64

  65+

Wykształcenie

         podstawowe

         gimnazjalne

        zasadnicze

         średnie

          wyższe

Status mieszkańca

         pobyt stały

         pobyt czasowy
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