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Нова стратегія 
розвитку міста
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2 Лодзь Місто, що твориться спільно

Для нас, мешканців Лодзі, 

і за нашої активної участі 

готується стратегічна 

програма розвитку міста. 

Лодзі привітної та відкритої 

для всіх. Лодзі, що готова до 

всіх, навіть найскладніших 

викликів, що ставить 

перед нами світ і мінливе 

довкілля.



3НАШІ СПІЛЬНІ ВИКЛИКИ В ЛОДЗІ

НАШІ СПІЛЬНІ 
ВИКЛИКИ В ЛОДЗІ

1.  адаптація до змін клімату та обмеження 
екологічних загроз, прагнення до кліматичної 
нейтральності,

2.  розвиток інфраструктури, що підвищує 
конкурентоспроможність, інвестиційну 
привабливість та умови життя в місті,

3.  запобігання негативним наслідкам демографічних 
процесів,

4.  розвиток і підтримання людського та соціального 
капіталу, а також зростання інновацій,

5.  підвищення ефективності управління Містом 
(зокрема, фінансування діяльності з розвитку), 
співпраці між сусідніми територіальними 
органами самоврядування та секторами.
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 покращення стану довкілля в місті
  покращення якості життя, зокрема, стану 
громадського транспорту та соціальних послуг

  привабливість для нових мешканців, особливо 
молоді

  вищий рівень безпеки
  краща пропозиція для людей похилого віку
 відновлення, особливо центру Лодзі
  більше зелених і рекреаційних зон
  створення системи співпраці між Містом і його 
мешканцями та мешканками

  заохочення мешканців Лодзі до пошуку інноваційних рішень 
  об’єднання людей навколо важливих для них тем
  оприлюднення та підтримання ініціативи та творчості мешканців і мешканок

НАШІ ПРІОРИТЕТИ:

НАЙВАЖЛИВІШІ 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ 
МІСТА:
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ПРИНЦИПИ 
РЕАЛІЗАЦІЇ 
СТРАТЕГІЇ ЛОДЗІ:

1 сталий розвиток ми будуємо краще, здоровіше, ефективніше, стійкіше та привітніше 
місто з думкою про те, що залишимо для прийдешніх поколінь

2 розумний розвиток ми розв’язуємо важливі проблеми людей в сучасний та ефективний 
спосіб

3
високий рівень 

якості життя для 
кожного

ми розвиваємо Лодзь для всіх мешканців і мешканок, залучаємо їх 
до ухвалення рішень та управління Містом, а також до планування та 
проектування їхнього найближчого оточення
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Лодзь — місто, 
що твориться 
спільно: 
розвивається на основі людської 
діяльності та покращує якість 
управління. Включати та 
залучати мешканців і мешканок, 
запрошувати їх до співпраці, 
активізувати їхню соціальну 
активність і спрощувати її. 
Для мешканців і мешканок, 
а також їхніх ідей і проектів 
Місто має бути аніматором, що 
підтримує місцеві громади в їхній 
діяльності. 

Об’єднувати та пов’язувати 
всіх навколо важливих для них 
питань. Вітати нових мешканців з 
відкритими обіймами. 
Бути доступним для всіх шляхом 
створення інфраструктури 
для вільної індивідуальної 
та колективної творчості, 
для соціальної співпраці та 
культурного життя.

НАШІ СПІЛЬНІ 
ВИКЛИКИ В ЛОДЗІ



7

Саме таке бачення 
Лодзі майбутнього 
також визначає основні 
стратегічні завдання 
розвитку нашого міста

НАШІ СПІЛЬНІ ВИКЛИКИ В ЛОДЗІ

ЗАВДАННЯ I

Лодзь сильна та витривала

З ефективним управлінням, хорошою 
інфраструктурою та впорядкованим простором, 
щоб її розвитку не перешкоджали зовнішні та 
внутрішні загрози й кризи.

ЗАВДАННЯ II
Лодзь економічного та соціального 
розвитку

Багата не лише своїм економічним, але, 
передусім, соціальним капіталом, щоб 
забезпечити теперішнім і прийдешнім 
поколінням мешканців Лодзі творче й безпечне 
життя і його високу якість.

ЗАВДАННЯ III
Лодзь, що відповідає очікуванням 
зацікавлених сторін

Така, що ефективно та швидко адаптує власну 
пропозицію, довкілля та простір до очікувань 
тих, хто в ній живе, працює та реалізує свої 
ініціативи.

ЗАВДАННЯ IV

Лодзь чудова

Така, що не лише відповідає основним 
очікуванням мешканців, але й щодня надихає 
їх, а також надає підстави для виправданої 
гордості та задоволення. 
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Лодзь сильна та витривала 
  безпечне місто
  місто, стійке до змін клімату
  місто якісної освіти
  місто ефективного управління
  місто, що запобігає демографічним змінам
 місто, що ефективно формує простір
  місто розумної інфраструктури
  місто, що використовує різноманітні фінансові та 
правові механізми та інструменти

НАШІ ПРІОРИТЕТИ — 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ

Лодзь економічного та 
соціального розвитку

 відновлення
 Лодзь для підприємств
  розвиток креативних галузей
  діловий туризм
  логістичний центр для Центральної Європи
  Лодзь для виробництв 
  новий центр Лодзі
  розвиток міської агломерації Лодзі 
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МЕШКАНЦІ ЛОДЗІ 
ЗМОЖУТЬ СТЕЖИТИ ЗА 
РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

Мешканці та мешканки Лодзі зможуть постійно 
стежити за реалізацією нової Стратегії. 
Усі заплановані заходи реалізуватимуться  
з метою досягнення конкретних результатів, 
що описані у формі 40 показників. Щороку ми 
перевірятимемо, як реалізується Стратегія  
з огляду на показники, звіти про стан міста та 
дослідження якості життя мешканців і мешканок 
Лодзі.  

Лодзь, що відповідає 
очікуванням зацікавлених сторін

  місто цінностей за доступною ціною
  творче місто
  місто ціннісного дозвілля
  розвиток цифрових послуг
  Лодзь, місто фільму ЮНЕСКО

Лодзь чудова
  Музей цивілізації
  чисте місто з нульовими викидами
  місто громадянської активності
  управління міським досвідом
  Зелені ЕКСПО 
  Синьо-зелена мережа
  Місто садів

НАШІ ПРІОРИТЕТИ
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ХТО ВСЕ ЦЕ  
ЗРОБИТЬ?

OBJECTIVES
IMPLEMENTATION CRITERIA

FINANCIAL MODEL     
PROPOSING AND IMPLEMENTATION OF INITIATIVES

MONITORING OF THE RESULTS
MAINTAINING EFFECTS

Living Safety

Health

Culture

Sport

Education

Mobility

Education

Work

Social activity

Placemaking

Innovation

Development 
infastructure Public services Planning and 

monitoring

1

32
Установи, 
підприємства, 
організації, 
школи та 
університети, 
заклади 
культури

Громада, 
громадяни, 
споживачі, 
користувачі, 
студенти

Адміністрація, 
мерія міста 
Лодзь та її 
установи, 
стратегічний 
аналітичний 
центр

Лодзь завтрашнього дня» ми фінансуватимемо 
з наших спільних коштів. Чим кращий 
фінансовий стан компаній у Лодзі та наших 
мешканців і мешканок, чим їх більше, тим 
пропорційно більше коштів надходить у міський 
бюджет. Потім ми можемо витратити його на 
речі, найважливіші для мешканців і мешканок 
Лодзі, зокрема, у межах громадянського 
бюджету. Щоб мати можливість проводити 
більше заходів, ми активно отримуватимемо 
кошти з Європейського Союзу, державного 
бюджету та інших доступних джерел.

Ми плануємо творити місто спільно — ми відкриті 
для будь-яких ініціатив бізнесу чи місцевих 
громад, що вже вирішують виділити свої кошти на 
загальне благо.  Завдяки нашій спільній участі ми 
зможемо швидше побачити зміни, на які очікуємо. 

МИ ЗРОБИМО 
ЦЕ СПІЛЬНИМИ 

СИЛАМИ!
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СТРАТЕГІЯ… 
А ЩО ДАЛІ?
Коли буде ухвалено нову стратегію для Лодзі, 
розпочнеться робота над документами, 
що деталізуватимуть її (так звана галузева 
політика та оперативні програми міста), 
наприклад, щодо освіти, культури, охорони 
здоров'я, довкілля тощо. Вони також 
творитимуться спільно з мешканцями  
та мешканками Лодзі. 

Щоб бачення Лодзі завтрашнього дня 
здійснилося, нам потрібно розвивати місто 
спільними силами. Ми сподіваємося на вашу 
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