
INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE PRZEBIEG SPOTKAŃ I DYŻURÓW KONSULTACYJNYCH  

DOTYCZĄCYCH ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI 

 

Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji umożliwiające zdobycie wiedzy na temat 

konsultowanego dokumentu, z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu,  

w Filii nr 63 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Tuwima 46 w Łodzi, w dniu 14 października 2020 r. 

od godz. 17.00 do godz. 19.30 

W spotkaniu uczestniczyli jedynie 4 przedstawiciele Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu 

Miasta Łodzi (Patrycja Wojtaszczyk – kierownik Oddziału ds. Monitorowania GPR i Przygotowania 

Projektów, Łukasz Charuba – inspektor z tego samego Oddziału oraz Ewa Grabarczyk i Natalia 

Rydlewska vel Ryglewska z Oddziału ds. Działań Społecznych). Podczas spotkania nie wpłynęła żadna 

uwaga w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz 

formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Łodzi. 

 

Spotkanie z interesariuszami rewitalizacji  umożliwiające zdobycie wiedzy na temat 

konsultowanego dokumentu, z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu, 

przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na  odległość, zapewniających 

jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, w dniu 15 października 2020 r.  

od godz. 17.00 do godz. 19.00;  Spotkanie on-line na platformie Zoom. Link do spotkania 

zoom.us/j/95166707195 ID spotkania: 951 6670 7195 

Spotkanie rozpoczęło się kilka minut po godzinie 17.00. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób 

zalogowanych (4 kobiety oraz 4 mężczyzn) oraz 3 pracowników Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 

UMŁ (Patrycja Wojtaszczyk – kierownik Oddziału ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów, 

Mateusz Szczeciński – główny specjalista z tego samego Oddziału oraz Ewa Grabarczyk – kierownik 

Oddziału ds. Działań Społecznych). 

Administratorem spotkania była p. Katarzyna Zajączkowska z Biura Aktywności Miejskiej UMŁ 

Głos zabrała p. Patrycja Wojtaszczyk, która przedstawiła prezentację dot. planowanej zmiany GPR 

(prezentacja stanowi załącznik do notatki i została umieszczona na 

stroniehttps://uml.lodz.pl/konsultacje/trwajace-konsultacje/jaki-gminny-program-rewitalizacji-

miasta-lodzi/) 

Pani Wojtaszczyk zaproponowała żeby po prezentacji poszczególnych obszarów/ bloków zadawać 

pytanie, zgłaszać uwagi. 

https://zoom.us/j/95166707195


Na roboczo zmiana nazywana jest aktualizacją ponieważ wprowadzone zmiany w dokumencie 

mają raczej charakter techniczny i dotyczą:  

- aktualizacji opisów powiązań GPR z dokumentami strategicznymi; 

- aktualizacji diagnozy; 

- dopisaniu nowego celu strategicznego i związanych z nim kierunków działań; 

- zmiany w zakresie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (dodanie nowego przedsięwzięcia 

realizującego nowy cel strategiczny, wskazanie przedsięwzięć zakończonych, wykreślenie 

przedsięwzięć, od realizacji których odstąpiono, zaktualizowanie opisów, szacowanych wartości oraz 

rezultatów); 

- aktualizacji sytemu zarządzania GPR; 

- aktualizacji założeń systemu monitorowania Programu. 

 

Po omówieniu obszaru dotyczącego powiązania GPR z dokumentami strategicznymi - uaktualniono 

listę dokumentów strategicznych na poziomie kraju, regionu i Łodzi, zwrócono uwagę na trwające 

prace nad nową polityką mieszkaniową Łodzi oraz wieloletnim programem gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy oraz konieczność powiązania powstających dokumentów z celami 

GPR,  zadano pytanie – Jak polityka mieszkaniowa powinna być połączona z GPR? Jakie są punkty 

wspólne dla GPR i Polityki Mieszkaniowej ?  

 

Następnie omówiono część diagnostyczną i wprowadzone zmiany – zachowano w dokumencie 

skrócony opis diagnozy z roku 2016 i płynące z niej wnioski, dodano wyniki monitoringu GPR z roku 

2019, zilustrowano zmiany stanu obszaru rewitalizacji od 2016 r. Wnioski z diagnozy 

przeprowadzonej w roku 2016 są nadal aktualne, pomimo zmniejszenia się natężenia niektórych 

zjawisk kryzysowych koncentracja na obszarze nadal jest faktem dlatego nie zmieniono i nie dodano 

nowych. Po tej części prezentacji zostało zadane pytanie – Czy diagnoza dotyczy tylko zasobu 

komunalnego, ulic? Czy Miasto założyło/ zaplanowało kolejność działań zmierzających do 

wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego? 

 

Utrzymano dotychczasowy podział na cztery cele strategiczne oraz cele operacyjne zapisane  

w dokumencie. Do 4 celu strategicznego – Ożywić obszar zamieszkania dodano Cel operacyjny 4.6 

Poprawić wyposażenie obszarów zamieszkania w błękitno-zieloną infrastrukturę pozwalającą na 

adaptację do zmian klimatycznych wraz z kierunkami działań:  

- Przygotować i wdrożyć strategię zazieleniania miasta.  



- Przygotować i wprowadzić lokalny sposób obliczania powierzchni biologicznie czynnej w planowaniu 

przestrzennym pozwalający na wartościowanie stosowanych rozwiązań w zależności od ich wpływu 

m.in. na retencję.  

- Projektować i tworzyć we współpracy z mieszkańcami nowe tereny zieleni, w tym poprzez 

zagospodarowanie nieużytków, promowanie zieleni pnącej, ogrodów wertykalnych, oraz chronić  

i pielęgnować istniejącą zieleń, w szczególności wysoką i przyuliczną. 

- Zmierzać do zwiększania powierzchni wodochłonnych lub biologicznie czynnych, w szczególności 

przy realizacji inwestycji w centrum miasta. 

- Dążyć do wyrównania deficytów w częściach homogenicznych obszaru rewitalizacji w zakresie 

zieleni publicznej różnego typu oraz funkcji społecznych. 

- Zadbać o inne elementy dostosowania obszaru rewitalizacji do zmian klimatycznych.  

W związku z dopisaniem nowego celu operacyjnego dodano Przedsięwzięcie 108: Upowszechnienie  

błękitno-zielonej infrastruktury oraz dwa dodatkowe typy dopuszczalnych przedsięwzięć: nr 62 i 63   

(62) Przygotowanie i realizacja inwestycji służących rozwojowi istniejącej zieleni, w szczególności 

wysokiej i przyulicznej, wzbogacanie jej o rozwiązania z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury, 

w szczególności tworzenie ogrodów deszczowych i urządzeń małej retencji oraz programy 

wspierające takie inwestycje. 

(63) Projektowanie i tworzenie we współpracy z mieszkańcami nowych terenów zieleni, w tym 

poprzez zagospodarowanie nieużytków, wprowadzanie zieleni pnącej, ogrodów wertykalnych oraz 

innych rozwiązań z zakresu błękitno – zielonej infrastruktury. 

Po tej części prezentacji pytania i rozmowa dotyczyła elementów edukacyjnych w programie „Łódzkie 

szkoły dla klimatu”, programów dot. gromadzenia deszczówki, ogrodów fasadowych.  

 

Zaprezentowane zostały 4 przedsięwzięcia podstawowe, których realizacja została zakończona 

- Przedsięwzięcie nr 19 Budowanie nowoczesnego muzeum dzięki innowacyjnym rozwiązaniom. 

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi placówką kreatywną 

-  Przedsięwzięcie nr 38 Zagospodarowanie obiektów pofabrycznych i kompleksu pałacowego 

Steinertów  

- Przedsięwzięcie nr 47 Remont przebudowa i rozbudowa Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu 

Łódzkiego wraz z infrastrukturą techniczną  

- Przedsięwzięcie 49 Dostosowanie frontonu budynku głównego do standardu zrewitalizowanego 

otoczenia ulicy Jaracza (Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi). 

 

Zaprezentowano 10 przedsięwzięć, które zostały zgłoszone przez realizatorów do wykreślenia z listy 

podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 



Zostały omówione pozostałe zmiany wprowadzone w podstawowych przedsięwzięciach GPR 

- Uszczegółowienie zakresu przedsięwzięcia 2 – Miejski program współpracy z organizacjami 

pozarządowymi – rewitalizacja – realizacja usług społecznych w budynkach modernizowanych  

w ramach ROCŁ 

- Zmiana opisu przedsięwzięcia 3 – Budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi 

społecznego budownictwa czynszowego 

- Przeniesienie wszystkich przedsięwzięć EC-1 do jednego przedsięwzięcia – nr 13 (wcześniej były to 

przedsięwzięcia 13 oraz 14, 15 i 85) 

- Zmiany opisów i aktualizacja kwot w poszczególnych przedsięwzięciach (34) 

 

Został omówiony zmieniony w stosunku do poprzedniego GPR – schemat zarządzania GPR 

 Zarządzanie rewitalizacją w Łodzi odbywa się na dwóch poziomach:  

- zarządzania strategicznego – koordynacja całości Programu i procesu rewitalizacji angażującego 

różne komórki i jednostki organizacyjne UMŁ i podmioty zewnętrzne w celu realizacji określonych 

założeń  

- zarządzania operacyjnego – monitoring realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz projektów 

rewitalizacyjnych 

W ramach zarządzania strategicznego działają: 

• Komitet Sterujący ds. Rewitalizacji 

• Komitet Rewitalizacji – ciało doradcze Prezydent Miasta Łodzi 

• Koordynator Rewitalizacji: 

wspierany jest przez Biuro Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 

przewodniczy pracom Zespołu ds. Rewitalizacji  

W ramach zarządzania operacyjnego działają: 

• Komórki organizacyjne UMŁ i jednostki – realizatorzy projektów 

Koordynator nie ma już nadzoru merytorycznego nad wszystkimi projektami realizującymi GPR 

(faktycznie nie było to realizowane i nie jest do zrealizowania przy tym układzie Programu – jego 

rozległości i fakcie, że realizowany jest przez bardzo różne departamenty / komórki) 

W poprzednim schemacie dodatkowo uwzględniony był ZIM (jako ciało zarządcze) i komitety 

sterujące ROCŁ a także KDO ds. Rewitalizacji, która obecnie nie funkcjonuje. 

Wzmocnienie i podkreślenie roli Zespołu ds. Rewitalizacji jako roboczego forum wymiany informacji  

i koordynacji przedsięwzięć.  

 

Omówiono zostały zmiany w Systemie monitorowania GPR 

 Kształt systemu monitorowania: 



• monitoring (coroczny) i ewaluacja (trzyletnia) osiągania  celów Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Łodzi; 

• monitoring stanu i zmian rewitalizowanego obszaru; 

• monitoring przedsięwzięć i zadań rewitalizacyjnych na poziomie strategicznym; 

• monitoring przedsięwzięć i zadań rewitalizacyjnych na poziomie operacyjnym. 

Skrócony został opis systemu w GPR – listy wskaźników używanych do monitorowania poszczególnych 

zakresów będą ustalane w zarządzeniu. 

Rezygnacja z agregacji danych  do wskaźników złożonych. 

Raportowanie o postępach w zakresie przedsięwzięć realizowane będzie w okresach półrocznych 

zamiast kwartalnych, w przypadku podmiotów zewnętrznych zaś raz w ciągu roku. 

 

Pani Patrycja Wojtaszczyk zaprezentowała również jak będą przebiegały dalsze prace nad zmianą 

dokumentu 

-  Zakończenie konsultacji – 30 października 2020 

- Raport z konsultacji i procedura opiniowania dokumentu zgodnie z wymogami ustawy  

o rewitalizacji  – listopad 2020 

- Przygotowanie projektu Programu pod obrady Rady Miejskiej w Łodzi – grudzień 2020  

 

Pozostałe tematy poruszone podczas spotkania, zgłoszone na czacie, na które udzielono 

odpowiedzi ustnej, na czacie lub poproszono o kontakt z Biurem Rewitalizacji i Mieszkalnictwa  

1.Czy planowane są tabliczki historyczne na osiedlach? Takie o historii Grembachu, Nowej dzielnicy 

itd. 

2. Czy można prosić o animatorów, dużo animatorów tak by ludzie sie integrowali 

Czyli jak mieszkam na Jaracza to animator może do nas przyjść jak będzie ten cross financing?  

Bo widzę remonty kamienic obok nas. 

Odpowiedź: Tak, przyjdą do Państwa animatorzy. 

3. Proszę remontować szybko kamienice i sprzedawać mieszkania w nich, bo trudno jest kupić 

mieszkanie w starej kamienicy by było ogrzewanie i rury dobre. Wolałabym kupić mieszkanie  

w kamienicy dobrej niż w bloku daleko, czy tak się da? 

Odpowiedź: Miasto nie planuje sprzedaży mieszkań w remontowanych kamienicach, przynajmniej 

tych wyremontowanych w ramach Miasta100 kamienic i Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 

4. To w kwestii tworzenia / poprawiania szlaków turystycznych mam takie pytanie: 

kto przygotowuje w takim razie quasi nowy "szlak filmowy", którego utworzenie zapowiadała pani 

prezydent Moskwa-Wodnicka i dyrektor NCKF Rafał Syska? 

 5. Kto puścił błędy w oznaczeniach szlaku  



6. Proszę wpisać do programu obowiązkowe konsultacje Starego Rynku by nie był pustynią betonową. 

Nie może być tak, że ktoś 6 lat temu robił pseudo ankiety i już się do nas nie wraca by porozmawiać  

o wyglądzie. Tam rynek nie jest potrzebny, tylko dużo zieleni. Proszę o informację kiedy do nas 

państwo przyjdą, bo widziałam już wizualizacje u Pani Prezydent. A mieli Państwo do nas wrócić. 

Odpowiedź: Proszę o kontakt mailowy e.grabarczyk@uml.lodz.pl, ustalę kiedy planujemy rozmowę  

o Starym Rynku 

7. Proszę wpisać uspokojenie samochodów w mieście. Tak by jak najmniej ich było w centrum.  

I nie marnować pieniędzy na wielopoziomowe parkingi, lecz dużo tramwajów, autobusów i rowerów. 

8. Czy mogą państwo na kolejnych spotkaniach mówić mniej urzędowo, prościej, bardziej do ludzi? 

Pani Patrycja widać że ma dużą wiedzę, ale mało co rozumiem z tych dziwnych nazw. Te zespoły, 

komitety, systemy, monitoringi… próbuję się połapać, ale to jest trudne. Nie muszą państwo 

wyjaśniać dodatkowo, staram się nadążyć, taka tylko prośba na przyszłość. 

9. Po zmianach personalnych i utworzeniu stanowiska sekretarza miasta mam pytanie dotyczące 

podziału odpowiedzialności. Jaką rolę w realizacji GPR mają wiceprezydent Adam Pustelnik  

i sekretarz miasta Wojciech Rosicki? 

Odpowiedź: Wiceprezydentowi Wieczorkowi podlega Wydział Zdrowia i Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Wiceprezydent Skrzydlewskiej Departament Rewitalizacji i Sportu oraz Zarząd Lokali 

Miejskich, Wiceprezydent Moskwie-Wodnickiej – edukacja i kultura, Powiatowy Urząd Pracy, 

Wiceprezydentowi Pustelnikowi Departament Planowania i Rozwoju Gospodarczego, inwestorzy  

i wydziały majątkowe , Panu Rosickiemu cały Departament Strategii i Rozwoju oraz Zarząd Inwestycji 

Miejskich 

10. Proszę robić więcej takich spotkań on-line, bo wygodnie jest się z Państwem z domu połączyć niż 

zimą jechać na spotkanie. I dobrze że Państwo wrzucają informacje o tym na grupy, tak najłatwiej nie 

przegapić spotkania. 

Odpowiedź: Na pewno w najbliższym czasie taka forma spotkań będzie kontynuowana i serdecznie 

zapraszamy do udziału w kolejnych, staramy się również być coraz bardziej aktywni w mediach 

społecznościowych. 

 

Dyżur konsultacyjnych ze zbieraniem uwag ustnych w Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw 

Obywatelskich OPUS w Łodzi przy ul. Narutowicza 8/10, w dniu 19 października 2020 r.   

od godz. 15.30 do godz. 18.30  

W spotkaniu uczestniczyły 2 przedstawicielki Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Łodzi 

(Patrycja Wojtaszczyk – kierownik Oddziału ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów  

oraz Ewa Grabarczyk – kierownik Oddziału ds. Działań Społecznych). 

mailto:e.grabarczyk@uml.lodz.pl


oraz przedstawiciel Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Rozmowa dotyczyła 

głównie tematu zlecania i realizacji zadań przez podmioty ekonomii społecznej(PES). GPR dostrzega 

potrzebę tworzenia PES oraz zlecania im zadań własnych miasta co zostało zapisane w Pozostałych 

dopuszczalnych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych – Cel operacyjny 1.1 Tworzyć bodźce dla lepszego 

zatrudnienia- Typ 4. Zlecanie podmiotom ekonomii społecznej z obszaru rewitalizacji usług 

utrzymania czystości, konserwacji zieleni, prowadzenia jadłodajni itp. Cel operacyjny 1.2 Zmniejszać 

skalę narażenia  na ubóstwo oraz zahamować proces dziedziczenia ubóstwa Typ. 9 Inicjatywy 

tworzenia i rozwijania podmiotów ekonomii społecznej. Tematem rozmowy były również nowe 

funkcje społeczne, które zostaną uruchomione w wyremontowanych kamienicach na obszarze 

Projektów 1-8  Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, szczególnie świetlice środowiskowe/Centra 

Aktywności Lokalnej oraz Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 

34.  

Podczas spotkania nie wpłynęła żadna uwaga w postaci papierowej lub elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz formularza zgłoszenia przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi. 

 

Dyżur konsultacyjny ze zbieraniem uwag ustnych w Filii nr 32 Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy  

ul. Gdańskiej 8, w dniu 20 października 2020 r. od godz. 15.30 do godz. 18.30; 

W spotkaniu uczestniczyły jedynie 2 przedstawicielki Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa Urzędu 

Miasta Łodzi - Oddział ds. Działań Społecznych. Podczas spotkania nie wpłynęła żadna uwaga  

w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego oraz 

formularza zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Łodzi. 

 

 


