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I. Wprowadzenie 
 

Dziedzictwo  Łodzi  należy  postrzegać  zarówno  jako 
strukturę urbanistyczną, jak i wyjątkową architekturę. 

 
Tożsamością,  wartością  i  wyjątkowością  Łodzi  jest 
jej historyczne centrum. Jest ono zbudowane z około 
11 000  obiektów  architektury  przełomu  XIX  i  XX 
wieku  –  kamienic,  pałaców miejskich  i  fabryk.  Jest 
to  ogromny majątek w  skali  europejskiej  i wielkie 
wyzwanie  remontoworewitalizacyjne  w skali 
polskiej. 

 
Rozszerzanie  strefy  zurbanizowanej  i  granic 
administracyjnych  miasta,  następujące  po  1945  roku, 
toczy  się  nadal  w  dwóch  aspektach:  niekontrolowanej 
suburbanizacji  oraz  świadomego  działania,  znajdującego 
wyraz  w  dotychczasowych  opracowaniach 
planistycznych.  Kierunek  ten  jest  nieracjonalny  wobec 
zmniejszającej się liczby mieszkańców miasta. 
 
Łódź  musi  przyjąć  model  rozwoju  do  wewnątrz  nie 
dlatego,  że  jest  on  modny,  ale dlatego,  że  jest  jedyną 
szansą przeżycia miasta.  

Historyczna  tkanka  tworząca  Łódź  jest  obecnie 
w nienajlepszej  kondycji  technicznej.  Dzieje  się  tak 
z powodu  wielu  procesów  zachodzących  tu  od  czasów 
drugiej  wojny  światowej.  W związku  z  tym,  oprócz 
leczenia  skutków,  należy  podjąć  szczególnie 
intensywnie działania dla zlikwidowania przyczyn. 
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I.1. Łódź wobec zaszłości świadomościowych i pokutujących 
negatywnych mitów 
 
 

Kształtowanie się mitów 
 

Łódź,  miejsce  niezwykłej  erupcji  dynamicznego,  dziewiętnastowiecznego 
kapitalizmu, rozwinęła się w dosyć, co tu kryć, zacofanej wówczas Polsce i od początku 
była przez ten kraj nie lubiana. 

Międzynarodowe,  wielojęzyczne  miasto,  nastawione  wyłącznie  na  skuteczność 
działań  i  zysku,  modelowane  przez  bezwzględny,  ale  niesłychanie  sprawny  wówczas 
system  kapitalistyczny,  niczym  przeszczep  z  Ameryki  Wschodniego  Wybrzeża1,  nie 
mogło  być  akceptowane  przez  rolniczy  kraj  bez  reszty  zanurzony  w  narodowo 
wolnościowych emocjach. 

Nawet w  słynnej  „Ziemi  Obiecanej”  Reymonta  jest  tyle  samo  fascynacji  co  strachu 
przed pędzącym z szaloną prędkością „potworem”. , 

Druga wojna światowa usunęła z miasta tych, którzy je stworzyli i mieli świadomość 
swojego  dzieła.  Hierarchicznie  zbudowana  przestrzeń  Łodzi2  została  wypełniona  po 
1945  roku  ludnością  z  okolicznych  wsi  i  małych  miasteczek  w sposób  absolutnie 
przypadkowy.  Ludność  ta  nie  miała  w sobie  nawyków  życia  w  dużym  mieście,  a  co 
najgorsze, nie potrafiła docenić tego, co otrzymała.  

Przestrzeń do której przybyli nowi mieszkańcy Łodzi była skrajnie odmienna od tej, 
w  której  się  wychowali  i  zbudowali  swoją  świadomość.  Nowi  przybysze  nie  byli 
zmuszeni do przyjęcia panujących w nowym miejscu obyczajów  i  reguł, gdyż zabrakło 
społeczeństwa,  które  je  wyznaczyło.  Zaistniała  sytuacja  odmienna  niż  w  miastach 
w pełni  zamieszkałych  i  jedynie  przyjmujących  naturalną  falę  migracji.  W  miejsce 
rozwiniętej kultury miejskiej pojawiły się zagubienie, wyobcowanie i nieakceptacja.  

Co  gorsza,  zapanował  socjalizm,  który  dla  własnego  potwierdzenia  i  z  własnej 
natury, negował wszystko to, co stworzyło Łódź. Musiał być, i był, wrogo nastawiony do 
największego w Polsce  sukcesu  kapitalizmu  ‐  Łodzi.  Z premedytacją  nie  dbał  o  tkankę 
śródmieścia  przez  prawie  pięćdziesiąt  lat  pozostawiając  ją  samą  sobie,  nie 
utechniczniając,  nie  remontując  ani  nie  konserwując.  Jako  antidotum  dla  „wstrętnych 
podwórek i ciemnych kamienic” zaproponował „komunistyczny eden” w postaci osiedli 
z  wielkiej  płyty.  Przydzielił  też  Łodzi  takie  pojęcia  jak:  „szare,  zadymione,  robotnicze 
miasto”. Nikt przecież, nie miał pamiętać, że było to miasto burżuazyjno kapitalistyczne ‐ 
dzisiaj byśmy powiedzieli: „miasto biznesmenów”. Nawet patriotyczne piosenki o Łodzi, 
których uczono w szkole, miały ambiwalentny refren „kochana, szara Łódź”, (w których 
mówiło  się  o  „lesie  dymiących  kominów  fabrycznych”,  ale  nie  wspominało  już 
o dziesiątkach  pałaców,  których  świetność  dorównywała  najlepszym  przykładom 
europejskim).  

Wypracowany mozolnie i skutecznie, opisany wyżej „wizerunek” Łodzi pokutuje do 
dzisiaj ‐ nie tylko w Polsce, ale co najgorsze, również w samej Łodzi.  

 
 

                                                 
1 Nawet siatka ulic Łodzi jest podobna do siatki ulic Nowego Jorku. 
2 Ulice należące do wszystkich, podwórka należące do tych co je zamieszkiwali, najbogatsi w pałacach, drugi 
garnitur w kamienicach frontowych - czasem bogatszych od pałaców - kolejne warstwy w pierwszych oficynach, 
w ostatnich najubożsi, na pierwszym piętrze najbogatsi, na ostatnim biedniejsi. 
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Utrwalanie świadomości mieszkańców 
 
Powojenne  doktryny  społeczne  przekładały  się  rzecz  jasna  na  kształtowanie 

przestrzeni.  Apogeum  dezintegracji  miasta  pozornie  przypada  na  lata  sześćdziesiąte, 
siedemdziesiąte i osiemdziesiąte ale w rzeczywistości, w nowej formie, proces ten nadal 
postępuje. Niemały  udział w  tym ma  zdominowanie w Polsce  świadomości  środowisk 
architektów  i urbanistów doktryną modernistyczną3, która ze swojej  istoty nienawidzi 
historii,  a  pojęcie  nowości  uznaje  za  całkowite  i  wystarczające  usprawiedliwienie 
wszelkich działań. 

Tak więc,  dzisiaj  oprócz  ratowania  tego  co  tworzy  tożsamość Łodzi,  czyli  pałaców, 
kamienic,  fabryk  i  ulic,  trzeba  wykonać  ogromną  pracę  uzdrawiania  świadomości 
łodzian,  dokonać  definitywnego  pożegnania  mitu  miasta  brzydkiego 
i bezwartościowego. 

 
Potrzebne  jest  wypracowanie  pozytywnego  wizerunku, 
dla  którego  podstawą  może  stać  się  unikatowa 
architektura XIX  i XX wieku  jako  inspirujące  tło działań 
dla kreatywnych ludzi. 

 
 

I.2. Łódź w kontekście prognoz demograficznych i rozwojowych 
 
Rozszerzanie  się  strefy  zurbanizowanej  i  granic  administracyjnych  miasta, 

następujące  po  1945  roku,  toczy  się  nadal  w  dwóch  aspektach:  niekontrolowanej 
suburbanizacji  oraz,  w  wyniku  świadomego  działania,  znajdującego  wyraz 
w dotychczasowych opracowaniach planistycznych.  

Zjawisko  to  stoi  w  sprzeczności  ze  zmniejszającą  się  liczbą  mieszkańców  miasta. 
Prognozy demograficzne mówią, że w perspektywie 10‐15 letniej liczba ludności miasta 
może spaść o 150  tys. Spadnie ona wtedy do poziomu, dwukrotnie niższego niż miała 
osiągnąć według prognoz z lat siedemdziesiątych. 

 Mamy  zatem  do  czynienia  z  dwoma  przeciwnymi  wektorami.  Trzeba  pamiętać, 
że mniejsza  liczba  ludności  będzie  musiała  utrzymać  nieproporcjonalnie  przerośnięte 
powierzchniowo miasto.  

Miasto  o  niewystarczającej  gęstości  zaludnienia  jest  ponadto  drogie w eksploatacji 
(więcej  dróg,  więcej  ciągów  instalacyjnych,  większe  straty  energii  oraz  utrudnienia 
w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej).  

Proces  ten  należy  zatrzymać  a  następnie  odwrócić,  bowiem  jego  kontynuacja 
skończy  się monstrualnym  deficytem,  następnie  zapaścią  i  w  konsekwencji  upadkiem 
Łodzi. 

Z  aktualnej  fazy dezurbanizacji  należy przejść do  reurbanizacji,  czyli  programować 
dalszy rozwój miasta „do wewnątrz.” 

 

                                                 
3 Doktryna ta była i jest bardzo łatwa do przyjęcia i stosowania, ze względu na prymitywnie prosty system 

wartościowania. Jest możliwa do zaszczepienia w każdym miejscu, niszczy to co lokalne. Dzięki temu była 
szczególnie hołubiona przez systemy totalitarne. By ujrzeć rozmiar owej patologii najlepiej byłoby porównać 
funkcjonowanie modernizmu w Polsce czy Niemczech do jego funkcjonowania w Anglii – społeczeństwie 
o bardzo stabilnym systemie wartości.  
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I.3. Łódź w kontekście obecnych tendencji urbanistycznych 

 
Od  połowy  lat  osiemdziesiątych w  urbanistyce miejskiej  rozwija  się  tendencja  tak 

zwanego  „Nowego  Urbanizmu”  –  nazywanym  też  „Klasycznym  Urbanizmem”. Wynika 
ona  z  rachunku  ekonomicznego,  tendencji  proekologicznych  i  antyentropijnych, 
a w ostatnich latach związana z doktryną tak zwanego „zrównoważonego rozwoju”, jest 
też  wynikiem  upowszechnienia  świadomości  kultury  miejskiej.  Nowy  Urbanizm  jest 
zaprzeczeniem  „Corbusierowskich”  i  „Niemeyerowskich”  doktryn  urbanistyki 
modernistycznej. Wynika on ze zwykłej i banalnej nieakceptacji  społecznej – ludzie nie 
chcieli  mieszkać  w  proponowanych  przez  modernistów  założeniach  urbanistycznych 
czyli tzw. osiedlach4. Nowy Urbanizm jest równocześnie kontynuacją i kolejnym etapem 
rozwoju myśli urbanistycznej sięgającym do czasu sprzed okresu modernizmu. 

Tendencje  proekologiczne  nakłaniają  do  nieurbanizowania  nowych  obszarów 
a wręcz wycofywania  się  z  już  zurbanizowanych  i przywracania  ich naturze  tam gdzie 
jest  to  tylko  możliwe.  Warto  też  zauważyć,  że  pojęcie  zrównoważonego  rozwoju  nie 
dotyczy  wyłącznie  wzajemnych  proporcji  między  „drzewami  i  domami”  lub  „asfaltem 
a trawnikami”,  lecz  przede  wszystkim  maksymalnego  wykorzystania  zasobów 
istniejących, minimalnego wydatkowania energii  i potwierdzalnego prognozowania. To 
właśnie z tych doświadczeń narodziła się i święci triumfy, tendencja „rozwoju miast do 
wewnątrz”  (w  ang.  development  within  the  city).  W  strategiach  Zrównoważonego 
Rozwoju  pojęcia  „nowy”,  „kreacja”,  „ekspansja”  w  odniesieniu  do  miast  zostają 
wymienione  na  „przywrócenie”,  „kontynuacja”,  „naprawa”,  „dostosowanie”, 
„ograniczenie”, „wykorzystanie”. 

Łódź musi  przyjąć model  rozwoju  do wewnątrz  nie  dlatego,  że  jest  on modny,  ale 
dlatego,  że  jest  jedyną  szansą  przeżycia  miasta.  A  jednym  z  pierwszych  kroków 
i podstawowych  wyznaczników  rozpoczęcia  realizacji  tej  idei  jest  zaprzestanie 
deprecjonowania historycznego centrum. 

 
 

                                                 
4 Pierwsze  osiedle  podobne  do  naszych  blokowisk  zostało  wysadzone  w  powietrze  w  Stanach 
Zjednoczonych w 1971  roku,  a  najbardziej  spektakularnym dramatem modernistycznej współczesności 
jest dzisiejszy absolutny upadek modernistycznej części Tel Avivu – dużej dzielnicy z lat 30‐40 wpisanej 
ongiś na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. 
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II. Rozwój miasta „do wewnątrz” 
 
Tytułowe  pojęcie  oznacza,  iż  należy  maksymalnie  wykorzystać  tereny  już 

zurbanizowane5 i jednocześnie powstrzymać zajmowanie nowych. By „skurczyć” miasto, 
bilans  powierzchni  zajętych  powinien  być  ujemny  –  jeżeli  gdzieś  zajmujemy  nowy 
obszar, w innym miejscu uwalniamy, przywracamy naturze większy.  

W  przypadku  Łodzi,  dobrym  układem  odniesienia  dla  klasyfikacji  i  typologii 
obszarów miasta  jest  linia  kolei  obwodowej  jako  stała  i  faktycznie  istniejąca  granica. 
Historia  zdecydowała,  że  obszar  przez  nią  wyznaczony  to  regularny  owal  z  osiowo 
umieszczoną Piotrkowską od której promieniował rozwój miasta. 

Warto przypomnieć, że w stworzonym w 1944 roku Planie Ogólnym Łodzi zakładano 
zmieszczenie w granicach kolei obwodowej miliona mieszkańców, czyli około dwa razy 
więcej  niż  mieszka  obecnie.    Z  punktu  widzenia,  uznanego  dzisiaj,  zrównoważonego 
rozwoju takie zagęszczenie jest niemożliwe, ale ujawnia potencjalne możliwości  na tym 
obszarze. 

 
Obszar  historycznego  centrum  Łodzi  znajdującego  się 
w środku  kolei  obwodowej  nie  jest  jednolity 
strukturalnie.  Można  go  podzielić  na  
„Strefę Wielkomiejską” i „Strefę Miejską”.  

 
II.1. Strefa Wielkomiejska (załącznik nr 1) 

 
Strefa  Wielkomiejska  jest  wartością  kulturową  z  racji  struktury  urbanistycznej 

i wyrazu architektonicznego, jest bowiem ostatnim ogniwem naturalnej ewolucji miast. 
Jest również formą miasta najbardziej optymalną.  

Jej  charakter  decyduje  o  tożsamości  miasta.  Jest  strukturą  miejską  najstarszą, 
najlepiej  ukształtowaną  urbanistycznie,  zawierającą  najwięcej  okazałych  budynków 
mieszkalnych i fabrycznych oraz regularnie i najpełniej zabudowanych kwartałów.  

Zagęszczanie  zabudowy,  optymalne  ze  względów  ekonomicznych,  z  czasem 
stworzyło  niewystarczające  parametry  dostępu  światła  słonecznego.  Ten  aspekt  był 
najsilniej  krytykowany  przez  urbanistów  i  architektów  modernistycznych.  Ten  jeden 
parametr stanął w opozycji (i zwyciężył) wobec niezliczonej ilości innych składowych – 
które kryła (i kryje) w sobie miejska urbanistyka „tradycyjna”6 – takich jak: 

Zrozumiała i czytelna dla wszystkich artykulacja architektoniczna; 

Jasny podział na przestrzeń publiczną i prywatną; 

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez pierzeje i dominanty. 

Zgodny  z  powyższymi  zasadami  rozwój  miast  został  przerwany  awangardą 
lat 20‐30 XX  wieku,  której  ideowe  przesłanie  zostało  wyposażone  w  siłę  sprawczą 

                                                 
5 Nie tylko pod względem zamieszkania i zabudowy, lecz również uzbrojenia terenu w infrastrukturę. 
6 Zwana również „klasyczną”. 
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totalitarnych  systemów,  jednak Łódź w okresie międzywojennym,  jako kapitalistyczne 
miasto, obroniła się przed tym zjawiskiem 7. 

 
Podczas  wojny  Łódź  nie  była  obiektem  bombardowań.  Dzięki  temu  historyczna 

tkanka  miasta  nie  została  naruszona.  Przetrwały  nie  tylko  kamienice  wraz  z  częścią 
wyposażenia,  lecz  również przemysł  z parkiem maszynowym, dzięki  czemu Łódź  stała 
się siłą napędową  odbudowującej się Polski. 

Dopiero  po  wojnie,  wskutek  działań  dyktatury  ustroju  socjalistycznego, 
modernistyczna  destrukcja  miasta  rozwinęła  się  na  pełną  skalę,  ale  centrum  Łodzi 
dotknęła  na  szczęście  w minimalnym  stopniu,  dzięki  czemu większość  jego  struktury 
pozostała zachowana.  
 

II.1.a. Charakter zabudowy 
Strefę Wielkomiejską cechuje: 
Zrozumiała i czytelna dla wszystkich artykulacja architektoniczna np.: fasada 

–  manifestacja  przed  publicznością,  oficyna  –  osłona  prywatności,  brama  –  wejście, 
wyjście,  witryna  –  zaproszenie,  informacja,  wybujałe  detalowanie  –  bogactwo, 
znaczenie, tożsamość itd.; 

W ramach reżimu urbanistycznego (ulice, pierzeje, zabudowa kwartałowa, place, 
podwórka) występuje tu bardzo duże zróżnicowanie języka architektury (różny wystrój 
elewacji,  różna  skala  i funkcja budynków,  różna  tektonika utworzonych przestrzeni)  – 
jest  to efekt  ewolucyjnego  narastania  miasta  rozwijającego  się  według  tradycyjnego 
schematu. To on buduje niepowtarzalną różnorodność i specyfikę miejską, czyni miasto 
ciekawym i wyjątkowym. Struktura  tworzona, w zmiennych proporcjach, przez: reguły 
prawne,  obyczaje,  przypadek,  ekonomię,  kataklizmy,  hossy  i upadki,  itd.  jest 
„niepodrabialna”.  Jeżeli  przetrwała,  stanowi  wartość  samą  w  sobie.  Ilość  czynników 
w niej  zawartych,  tworzących  krajobraz  wręcz  naturalny  (zwany  miejskim),  jest 
niepoliczalna8.  

 
W  takiej  sytuacji  pozostaje  jedynie  chronienie  „tego” 
co jest,  bo  nie  wiadomo,  co  jeszcze  dobrego  w  „tym” 
się kryje. 

 
Duże zagęszczenie zabudowy wymaga dyscypliny przestrzennej oraz oczywistych 

(jednoznacznych)  separatorów  (budynek,  parkan,  rysunek  podsadzki  itp.).  Ułatwiają 
one orientację  i porządkują, w naturalny sposób, zachowania użytkowników, ale  także 
chronią strukturę własności, która jest jedną z fundamentalnych zasad społecznych.  
 
 
                                                 
7 Wyjątek stanowi Osiedle Mątwiłła‐Mireckiego. 
8 W ogromnej części są one jeszcze nienazwane i niezrozumiałe (choć to przecież parę tysięcy lat ewolucji 
miast), ale z całą pewnością liczniejszych i ważniejszych od „parametru naświetlenia”. Owe bogactwo 
ciągle jeszcze, niestety, ma tylko jedno bardzo nieprecyzyjne określenie: „genius loci” – „duch miejsca”. Co 
określa stopień nierozpoznania, pomimo licznych prób oraz pracy licznych grup naukowców 
i praktyków). 
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II.1. b. Przestrzeń Publiczna 
 

Pojęcie przestrzeni publicznej,  przyjęte w niniejszej  strategii,  oznacza przestrzeń 
ogólno‐dostępną, będącą własnością gminy, czyli wszystkich mieszkańców miasta. 

Dobrze  zagospodarowana  i  utrzymana  przestrzeń  publiczna  jest  jednym 
z ważniejszych  mierników  jakości  miasta.  Aby  była  odpowiednio  ukształtowana musi 
być zdefiniowana przestrzennie za pomocą pierzei budynków, które wchodzą w dialog 
z przestrzenią  którą wyznaczają  oraz  za  pomocą  usług,  znajdujących  się  w  parterach. 
W popularnym ujęciu przestrzenią publiczną są ulice, place, pasaże, parki i skwery. 

Łódź posiada deficyt przestrzeni publicznych9.  
Główną  przestrzenią  publiczną  Łodzi  jest  ulica  Piotrkowska  zaś  funkcje  placów 

pełnią pasaże (zamknięte dla ruchu kołowego) Rubinsteina, Schillera i Józewskiego.  
Historyczne  rozplanowanie  placów  miejskich  nie  zaspokaja  jednak  potrzeb 

społeczeństwa XXI wieku. Ponadto, duży rozmiar kwartałów miejskich, warunkuje małą 
ilość  ulic,.  Podstawowym  działaniem,  realizowanym  równolegle  z poprawą  jakości 
istniejącej  przestrzeni  publicznej,  jest  wprowadzenie  nowej,  w postaci  ulic,  placów, 
skwerów i pasaży we wnętrza kwartałów.  

Do 31 października z 2012 roku zostanie opracowany „Program działań mających 
na  celu  podniesienie  jakości  przestrzeni  publicznych  Łodzi”.  Opisze  on  zasady 
kształtowania  nowych  przestrzeni  publicznych  oraz  metody  poprawy  estetyki 
i funkcjonalności istniejących zasobów. Ideą przyświecającą temu opracowaniu są „ulice 
pełne ludzi”. 
 

Nadrzędną  zasadą  porządkowania  istniejących 
i wprowadzania nowych przestrzeni jest czytelny podział 
na przestrzeń publiczną – dostępną dla wszystkich oraz 
prywatną  dostępną w zależności od woli właściciela. 
 
Kluczowy będzie sposób przestrzennego definiowania tej 
granicy.  Parkany mogą  być wprowadzane w  tej  strefie 
w miejscach w  których  jest  to uzasadnione historycznie, 
bądź  w  przypadkach,  wynikających  ze    szczególnych 
uwarunkowań przestrzennych. 
 

 

                                                 
9 W  XIX  przewidywano  jeden  duży  plac  handlowy  dla  każdej  nowopowstającej  dzielnicy.  Oprócz 
istniejącego Starego Rynku zaplanowano Nowe Miasto w oparciu o Nowy Rynek (obecny Plac Wolności), 
Dzielnica Wiązowa ukształtowała się w oparciu o Rynek Zielony (obecny Plac Barlickiego), Nowa dzielnica 
o  Rynek Wodny  (obecny  plac  Zwycięstwa)  i Rynek  Cegielniany  (obecny  plac  Dąbrowskiego),  zaś  osada 
Łódka o  rynek Bielnikowy  i Fabryczny  (obecny plac katedralny),  nawet w chaotycznej  zabudowie Bałut 
ukształtował się regularny Rynek Bałucki. 
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II.1.c. Funkcje 

Strefa Wielkomiejska charakteryzuje się dużym zagęszczeniem „funkcji miejskich”, 
zarówno  lokalnych,  jak  i  metropolitalnych  (handel,  usługi,  administracja,  kultura, 
rekreacja,  funkcje  mieszkaniowe,  kultura,  edukacja  etc.)  –  w  czytelnej  strukturze 
porządkującej placów i ulic.  

Większość  definicji  opisujących  istotę miasta mówi,  iż  jest  to  struktura  o  dużym 
zagęszczeniu  możliwości  zaspokajania  różnych  potrzeb  aktywności  oraz  dająca  jak 
najszerszą  możliwość  spotkań  międzyludzkich  w przeróżnych  konfiguracjach 
jakościowych,  ilościowych  i celu.  Istotne  jest  aby  funkcje  te  nie  były  realizowane 
w oderwaniu od funkcji mieszkaniowej.   

Obszar  Strefy  Wielkomiejskiej  jest  wyposażony  w  dobrze  rozwiniętą  sieć 
infrastruktury i jest najlepiej obsługiwany przez komunikację miejską. 

 
II.1.d. Zieleń 

Zieleń  w  Strefie Wielkomiejskiej  występuje  w  postaci  dobrze  zagospodarowanych 
parków miejskich, nielicznych szpalerów drzew wzdłuż ulic na obrzeżach strefy, enklaw 
zieleni we wnętrzach kwartałów. 

Parki miejskie są cenną przestrzenią publiczną, należy je zatem szczególnie chronić 
i dbać o uzupełnienia zieleni wysokiej i sezonowej.  

Należy  zwiększyć  dostępność  do  enklaw  zieleni  wewnątrz  kwartałów,  poprzez 
włączenie  ich  w  system  nowych  przestrzeni  publicznych.  Konieczne  jest 
uporządkowanie tej zieleni i nadanie jej charakteru skwerów miejskich. 

Istniejące  szpalery  drzew  należy  zachowywać  i  uzupełniać,  a  tam  gidze  jest  to 
możliwe wprowadzać nowe. 

Wprowadzanie  nowej  zieleni  powinno  odbywać  się  w  sposób  uporządkowany  –
rozmieszczenie drzewostanu oparte o geometrię wynikającą z układu urbanistycznego. 

Konieczne jest ograniczenie występowania szczątkowych trawników przyulicznych, 
które łatwo ulegają degradacji (np. poprzez zasolenie zimą). 

 
II.1.e. Kierunki przekształceń – system inwestowania 

 
Cel  nadrzędny:  maksymalne  zachowanie  tkanki 
istniejącej  przy  najwyższym  standardzie  wykończenia 
i wyposażenia  infrastrukturalnego.  Nowe  inwestycje 
muszą uzupełniać  jej  strukturę urbanistyczną. Kategorią 
nadrzędną  są  elementy  tworzące  układ  wielkomiejski: 
pierzeje ulic  i placów,  oraz podwórka  tworzące wnętrza 
kwartałów. 
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Składniki główne  uzupełnianie struktury z zachowaniem obiektów przy 
jednoczesnym wprowadzeniu pierwiastków dostosowania do współczesności: 
 

• uzupełnianie historycznych pierzei ulic10; 
• obudowa  pierzejami  nowych  przestrzeni  publicznych  i uzupełnienie 

istniejących (np. pasaże Rubinsteina, Schillera i inne); 
• rewitalizacja obszarów postindustrialnych; 
• reżim wysokościowy.  

 
 

Regulacja zabudowy kwartałów poprzez: 
• wyznaczenie  niezbędnej  siatki  ulic  wewnętrznych  uzupełniających  zbyt 

rzadką  siatkę  ulic  historycznych,  przebieg  ulic  musi  być  optymalny  – 
sankcjonujący historyczny podział działek, odbywający się jak najmniejszym 
kosztem  wykupu  gruntów  i  niezbędnych  wyburzeń.  W  tej  sytuacji,  „ulice 
wewnątrzkwartałowe”  będą  miały  przebieg  meandryczny.  Jednak  również 
przy  ich  realizowaniu  należy  dążyć  do  czytelnego  wydzielenia  nowej 
przestrzeni  publicznej  od  obszarów  prywatnych.  „Ulicom 
wewnątrzkwartałowym”  powinny  towarzyszyć  przestrzenie  publiczne 
uzupełniające,  tj.  pasaże  piesze,  obszary  zielone  i  rekreacyjne,  funkcje 
usługowo‐handlowe,  parkingi.  Realizacja  „ulic  wewnątrzkwartałowych” 
będzie więc wymagała skupienia się na szczegółowych rozwiązaniach; 

• wprowadzanie nowej zabudowy musi odbywać się w zgodzie z tradycyjnymi 
zasadami, które stworzyły strukturę Łodzi. Do najważniejszych z nich należy 
układ  zabudowy  pierzejowej  z oficynami  zlokalizowanymi  w głębi  działki. 
Istniejąca  zabudowa  dziewiętnastowieczna  musi  zostać  zachowana 
i zrehabilitowana a gorzej doświetlone, niższe kondygnacje powinny mieścić 
lokale  usługowe  i  biurowe.  Należy  dopuścić  możliwość  przekrywania 
podwórzy  przeszkleniami  i tworzenia  w  ten  sposób  zadaszonych  pasaży. 
W przypadku  nowej  inwestycji  należy  bezwzględnie  uzupełnić  pierzeję 
budynkiem  frontowym  zaś  układ  podwórza  z  oficynami  można 
zmodyfikować  poprzez  wprowadzenie  zabudowy  całej  powierzchni  działki 
na dwóch pierwszych kondygnacjach  (z przeznaczeniem na parkingi,  usługi 
itp.)  i  zlokalizowanie  powyżej  oficyn  (2‐3  kondygnacji)  na  wyniesionym 
w ten  sposób,  kameralnym  i zupełnie  prywatnym  podwórzu.    Rozwiązanie 
takie, w powiązaniu  z zachowaniem  tradycyjnego  układu,  który  lokalizował 
usługi  w parterach  (dostępne  z  przestrzeni  publicznej)  a lokale mieszkalne 
powyżej,  pozwoli  na  budowę  zwartego,  klasycznego  miasta  oferującego 
jednocześnie dobre warunki do mieszkania oraz bogactwo usług; 

• realizacja  nowych  inwestycji  kubaturowych  wewnątrz  kwartałów  musi 
podlegać  następującym  zasadom:  zachowaniu  gęstości  zabudowy  i  jej 
zróżnicowania, oraz czytelnemu wyznaczeniu struktury własności; 

• należy  skupić  się  na  działaniach  inwestycyjnych  wykorzystujących  tkankę 
istniejącą poprzez racjonalne remonty; 

                                                 
10 Pierzeje tworzone z elewacji kamienic (także współczesnych) mogą być uzupełniane składnikami 
równorzędnymi typu płoty, parkany, ale muszą jednoznacznie definiować przestrzeń publiczną. Podział pierzei 
oraz wysokości budynków muszą odpowiadać historycznym parametrom (szerokość działki ok. 20m, wysokość 
budynków nieprzekraczająca 25m do gzymsu wieńczącego). 
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• uwspółcześnienie  i  zhumanizowanie  struktury  wewnątrzkwartałowej  musi 
polegać  na  eliminacji  ogrzewania  tradycyjnego  na  rzecz  CO,  kotłowni 
gazowych lub ogrzewania elektrycznego, ocieplanie budynków, w przypadku 
cennych  elewacji  (od  wewnątrz)  przeznaczenie  kondygnacji  niższych  dla 
funkcji  usługowych. Wprowadzenie  funkcji mieszkalnej w  strychy‐  bo  będą 
kondygnacjami najlepiej oświetlonymi.  

• utrzymanie charakteru Strefy Wielkomiejskiej – oprócz opisanego wyżej 
reżimu  przestrzennego  –  musi  w  strukturze  funkcjonalnej  unikać  usług 
wielkopowierzchniowych  i  dążyć  do  maksymalnego  zróżnicowania  usług 
o drobnych  powierzchniach  i  różnorodnym  standardzie,  wymieszanych 
z funkcją mieszkaniową a nawet nieuciążliwą, „drobną” produkcję. 

 
Regulacja zabudowy założeń fabrycznych: 

• Przekształcenia  założeń  fabrycznych  powinny  być  oparte  o  programy 
rewitalizacji,  zachowanie  tkanki  istniejącej  z dopuszczeniem  jej  rozbudowy. 
Ponadto  niezbędne  jest  wprowadzanie  przestrzeni  publicznych, 
przecinających  i  wiążących  te  obszary  funkcjonalnie  z miastem  czyniąc  je 
integralną częścią struktury Łodzi. 

 
II.1.g. „Nowe Centrum Łodzi” 
 
Nowe  Centrum  Łodzi  jest  przestrzenią  kluczową  dla  współczesnego  rozwoju 

miasta. Jest bardzo ważnym składnikiem strategii rozwoju miasta do wewnątrz, bowiem 
obejmuje  obszar  w  urbanistycznym  sercu  Łodzi  i  ma  doprowadzić  do  „zacerowania” 
tkanką miejską, dotychczasowej „rozpadliny urbanistycznej” jaką były do tej pory tereny 
kolejowe.  Z  całą  pewnością  od  zawsze  był  to  obszar  dezintegrujący  wschodnią  część 
centrum Łodzi (Strefy Wielkomiejskiej). 

Usytuowanie  NCŁ  czyni  je  najważniejszym  i  najatrakcyjniejszym  terenem 
inwestycyjnym. Tutaj może i musi spotkać się współczesność i nowoczesność z historią, 
na możliwie  najlepszym,  najmądrzejszym,  najbardziej  kreatywnym  poziome  na miarę 
XXI wieku. 

Obszar  Nowego  Centrum  Łodzi  dzieli  się  na  trzy  strefy.  Podział  ten  wynika 
z historii  rozwoju  projektu  oraz  różnej  definicji  przestrzeni  w  każdej  strefie 
(załącznik Nr 4): 

 
Strefa I, której koncepcja zagospodarowania jest oparta o projekt Roba Kriera stanowi 

teren, na którym toczyć się będzie całodobowe życie tego obszaru dzięki zrównoważonemu 
rozwojowi funkcji kulturalnych, komercyjnych i mieszkaniowych. Tym celom służyć ma 
realizacja projektów: Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne, 
Specjalna Strefa Kultury, Rynek Kobro, Brama Miasta, Centrum Festiwalowo – Kongresowe. 

Istotnym czynnikiem zmian urbanistycznych i społecznych w tym obszarze jest 
przebudowa Dworca Łódź Fabryczna wraz z węzłem multimodalnym i nowym układem 
komunikacyjnym.  

W kształtowaniu nowej zabudowy możliwe  są  pewne  odstępstwa  od  zasad 
kształtowania  zabudowy  w  Strefie  Wielkomiejskiej.  Przejawiają  się  one  w postaci 
nowych dominant przestrzennych, znaczeniowych, kulturowych a nawet symbolicznych, 
które  powinny  stać  się  kolejną  wizytówką  miasta,  w  postaci  budynku  dworca 
multimodalnego Łódź Fabryczna, czy Bramy Miasta. Muszą jednak wynikać ze struktury 
kontekstu, w którym się znalazły. S 
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trefa ta jest generatorem odważnego otwierania się przyszłość. 
(załącznik Nr 5) 
 
Strefa II to obszar, na którym mają być realizowane przedsięwzięcia komercyjne 

z uwzględnieniem programów rewitalizacyjnych mających na celu zachowanie historycznych 
obiektów i stworzenie struktury urbanistycznej, dobrze zdefiniowanej w swojej „miejskości” 
i powiązanej z sąsiednim obszarem. 

 
Strefa III to obszar gęstej zabudowy historycznej z przełomu XIX i XX wieku, w postaci 

kwartałów wielkomiejskich, wymagających intensywnej rewitalizacji i uzupełnień. 
Koncepcja zagospodarowania tego obszaru oparta jest o warsztaty „Zszywanie Miasta” 
z 2011 roku, strefa ta stanowi łącznik między nową zabudową a jej historycznym otoczeniem. 
(załącznik Nr 5) 

 
 

II.2. Strefa Miejska (załącznik nr 1) 
 

Otacza  Strefę Wielkomiejską.  Jest  bardziej  zróżnicowana,  niż  Strefa Wielkomiejska. 
Obejmuje tereny, których urbanizacja była rozpoczęta przed II wojną Światową i które 
stanowiły rodzaj przedmieść i dzielnic uboższych. Zazwyczaj posiada tkankę zabudowy 
mniej  wartościową  historycznie.  Jest  rezerwą  dla  bardziej  swobodnego  inwestowania 
w obszarze  centrum.  Większa  część  Strefy  Miejskiej  znajduje  się  wewnątrz  kolei 
obwodowej. 

 
II.2.a. Charakter zagospodarowania 
 

Strefa Miejska  posiada  bardzo  zróżnicowaną.  Znajdują  się  tu  zarówno  założenia 
zwartych  osiedli  jednorodzinnych,  o genezie  przed  i  między  wojennej,  niekompletna 
zabudowa  pierzejowa,  założenia  fabryczne,  willowe,  oraz  osiedla  blokowe,  zarówno 
socrealistyczne z  lat  ‘50,  jak  i wielkopłytowe z  lat  ’70.  Strefa posiada znaczne  rezerwy 
potencjalnych terenów inwestycyjnych oraz zielonych i ogródków działkowych. 
 
II.2.b. Przestrzeń publiczna 
 

W  strefie  miejskiej  zauważalny  jest  częsty  brak  jasnego  podziału  na  przestrzeń 
publiczną  i  prywatną.  Pojawia  się  również  fenomen  przestrzeni  półpublicznej  – 
faktycznej  przestrzeni  prywatnej,  funkcjonującej  jednak  jak  publiczna,  czyli  podwórka 
założeń  osiedli  socrealistycznych,  które  są  dostępne  nie  tylko  dla  mieszkańców. 
Zjawisko  jest  to  szczególnie niekorzystne przestrzennie  (i w konsekwencji  społecznie) 
w przypadku gdy struktura zabudowy nie  tworzy nawet umownych granic przestrzeni 
prywatnej  –  brak  pierzei  i  zdefiniowanych  przestrzennie  dziedzińców  –  dla 
wolnostojących bloków w układach równoległych (rzędowych).  

Dla poprawy jakości przestrzeni publicznej konieczne  jest czytelne zdefiniowanie 
przestrzenne granic pomiędzy przestrzenią publiczna a prywatną poprzez odpowiednie 
kształtowanie  zabudowy  (w  szczególnych  przypadkach  uzupełnionej  ogrodzeniami) 
tworzącej pierzeje ulic, placów, skwerów itd. Oraz prywatnych podwórek.  
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II.2.c. Funkcja 
 

Podobnie  do  różnorodności  zabudowy  strefa  miejska  charakteryzuje  się  dużym 
zróżnicowaniem  funkcjonalnym. To  zróżnicowanie nie wynika  jednak  z przemieszania 
funkcji  w  obrębie  kwartałów,  tylko  z  istnienia  wielu  monofunkcyjnych  jednostek  – 
szczególnie  osiedli  wielorodzinnych.  Jest  to  stan,  który  należy  przełamać  poprzez 
stworzenie  warunków  do  wprowadzania  funkcji  uzupełniających  –  usług, 
podstawowego handlu itp. 

Strefa Miejska jest wyposażona w dobrze rozwiniętą infrastrukturę i obsługiwana 
przez  komunikację  miejską,  co  zapewnia  jej  odpowiednie  powiązanie  ze  Strefą 
Wielkomiejską i stwarza korzystne warunki do inwestowania. 
 
II.2.d. Zieleń 

 
W  strefie  miejskiej  znajduje  się  duża  ilość  zieleni  urządzonej  w  postaci  parków 

miejskich, skwerów oraz szpalerów drzew w ulicach, które należy uzupełniać w sposób 
systematyczny.  

Odrębnym  aspektem  jest  zieleń  chaotyczna,  zlokalizowana  na 
niezagospodarowanych  terenach.  Przy  wprowadzaniu  nowych  inwestycji  należy 
wykorzystać  te  zasoby,  wprowadzając  enklawy  zieleni  w  oparciu  o  istniejący 
drzewostan tak by tworzyły zespoły porządkujące i dopełniające przestrzeń miejską. 

Ponadto  przez  strefę  przebiegają  doliny  rzeczne,  które  należy  chronić  jako 
niezabudowane użytki zielone. 

Tereny ogródków działkowych należy traktować zgodnie z intencją przyświecającą 
ich  powstaniu,  jako  rezerwę  inwestycyjną,  której  czas  wykorzystania  nadszedł. 
Ponieważ przez  lata użytkowania stały  się  istotnym dla  ich użytkowników elementem 
w mieście,  należy  wyznaczyć  tereny,  które  staną  się  docelowymi  terenami  ogródków 
działkowych  i  rekreacji,  w  obszarach  uzupełniających  poza  Strefą  Miejską 
(patrz pkt. 3e). 
 
II.2.e. Kierunki Przekształceń – system inwestowania 

 
Cel  nadrzędny:  uszanowanie  miejskiej  struktury  urbanistycznej 
(pierzeje ulic i placów). Zachowanie, możliwie najszersze, budynków 
istniejących, ważnych dla urbanistyki miasta. 

• Uzupełnianie pierzei; 
• dążenie  do  wytworzenia  pierzei  tam,  gdzie  jest  ona  szczątkowa,  bądź 

zdegradowana; 
• dbałość  o  otoczenie  obiektów  i  zespołów  zabytkowych  (fabrycznych, 

pałacowych, willowych, osiedlowych); 
• Dyscyplina wysokościowa (pierzeje do 25 m, wnętrza kwartałów do 31 m); 
• Gęstość  zabudowy  może  miejscami  ulegać  zmniejszeniu  na  rzecz  lepszych 

parametrów  naświetlenia  oraz  obszarów  zielonych  (poza  podwórkami 
wyznaczonymi do ochrony); 

• Funkcja mieszkaniowo‐usługowa; 
• Wprowadzenie  funkcji  obsługujących  Strefę  Wielkomiejską  (np. pierścień 

wewnętrzny parkingów „park and ride”); 
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• Możliwość  wprowadzania  większych  powierzchniowo  usług 
i monofunkcyjności obszarów; 

• Możliwość  realizacji  większych  zespołów  zamkniętych  (np.  wielkości  kilku 
historycznych podwórek); 

• Regulacja  definicji  przestrzennej  socjalistycznych  systemów  zabudowy, 
wprowadzającą weń cechy „miejskości” (np. osiedle Koziny, Dąbrowa i inne). 

 
Strefa  Miejska,  przy  maksymalnym  poziomie  swojego  rozwoju  przestrzennego, 

musi,  podobnie  do  Strefy  Wielkomiejskiej,  uzyskać  czytelny  rozdział  przestrzeni 
publicznych od prywatnych przy dopuszczalnej mniejszej gęstości zabudowy. 

Przy  dobrej  polityce  inwestowania może  przyjąć w pewnych  fragmentach  formę 
zbliżoną do Strefy Wielkomiejskiej. 

II.3. Obszary uzupełniające 
 

Są to składniki Łodzi znajdujące się poza Strefą Miejską.  
 
II.3.a. Charakter zagospodarowania 
 

Obszary  uzupełniające  miasta  posiada  bardzo  zróżnicowaną  zabudowę  i  sposób 
użytkowania  przestrzeni.  Znaczna  ich  część  znajduje  się  w  początkowej  fazie 
urbanizacji,  w  jej  najgorszym  wydaniu  –  chaotycznej  zabudowy  przedmieść  –
niekontrolowanej  zabudowy  jednorodzinnej,  składowo‐magazynowej,  przemysłowej 
oraz monofunkcyjnych osiedli mieszkaniowych, nieposiadających cech miejskich.  

Występują tu również obszary cenne przyrodniczo,  istotne ze względu na system 
ekologiczny  miasta,  ulegające  powolnej  degradacji  poprzez  nieuzasadnioną  presję 
inwestycyjną, co niesie szkodę dla całego organizmu miejskiego. 
 
II.3.b. Przestrzeń publiczna 
 

Przestrzeń publiczną w tym obszarze stanowią: układ drogowy (w  tym parkingi), 
place towarzyszące zespołom mieszkalnym, skwery, lasy miejskie (las Łagiewnicki).  

W obszarach uzupełniających zauważalny jest brak jasnego podziału na przestrzeń 
publiczną  i  prywatną.  Wyjątek  stanowią  osiedla  domków  jednorodzinnych,  gdzie 
własność prywatna  jest najczęściej  jasno wydzielona,  trudno  jednak w  tym przypadku 
mówić o miejskiej przestrzeni publicznej. 

 Większość dostępnej przestrzeni w osiedlach mieszkaniowych to wspominana już 
przestrzeń  półpubliczna  –  faktyczna  przestrzeń  prywatna,  funkcjonująca  jednak  jak 
publiczna, czyli podwórka założeń osiedli zabudowy wielorodzinnej, które są dostępne 
nie tylko dla mieszkańców.  

Dla poprawy jakości przestrzeni publicznej konieczne  jest czytelne zdefiniowanie 
przestrzenne  granic  pomiędzy  przestrzenią  publiczna  a  prywatną  (co  jest  jednym 
z  podstawowych działań podejmowanych dla humanizowania osiedli wielorodzinnych).  
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II.3.c. Funkcja 
 

Obszary  uzupełniające  składają  się  z  dużych  jednostek  monofunkcyjnych  – 
mieszkaniowych wielo‐ i jednorodzinnych, przemysłowych i rekreacyjnych. 

Docelowo,  czytelnie  oddzielonymi,  głównymi  funkcjami  terenu  powinny  być: 
rekreacja w  terenach  zielonych  usytuowanych w  sąsiedztwie  jednostek mieszkalnych, 
funkcje  produkcyjno  –  przemysłowe,  oparte  na  połączeniach  transportowych 
(kolejowych  i  ringu  autostrad),  parki  technologiczne  oraz  zabudowa  rezydencjonalna, 
realizowana w uporządkowany sposób i z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego. 

Dla  części  istniejącej  zabudowy  sieć  infrastrukturalna  jest  odpowiednio 
rozwinięta.  Ze  względu  na  budowany  ring  autostrad  i  wymogi  rozwoju  przemysłu 
i biznesu  rozbudowa  tej  sieci  powinna  być  odpowiednio  ukierunkowana  dla  realizacji 
celów  strategicznych miasta, wynikających  z  korzystnego  położenia  komunikacyjnego. 
Z drugiej  strony  koszty  wprowadzania  nowych  sieci  na  potrzeby  rozproszonej 
zabudowy jednorodzinnej, rezydencjonalnej oraz, oderwanej od miasta, wielorodzinnej, 
ze  względu  na  odległości  i  niską  gęstość  zaludnienia,  jest  ponad  ekonomicznie  siły 
miasta  i  nie  leży  w dobrze  pojętym  interesie  publicznym.  W  związku  z  powyższym, 
należy  zdyscyplinować  tę  zabudowę,  aby  nie  powodowała  konieczności  budowania 
nowej infrastruktury. 
 
II.3.d. Zieleń 
 

Ze  względu  na  występowanie  obszarów  cennych  przyrodniczo  i  krajobrazowo 
należy dołożyć wszelkich starań, aby tereny te były odpowiednio chronione, aby mogły 
służyć wszystkich mieszkańcom miasta i przyszłym pokoleniom. Należy do nich przede 
wszystkim  las  Łagiewnicki  z  jego  otuliną,  Park  Krajobrazowy  Wzniesień  Łódzkich, 
unikatowy układ krajobrazowo‐urbanistyczny Nowosolnej,  tereny wolne od zabudowy 
oraz doliny rzeczne. 

Ogródki działkowe przeniesione w ten obszar ze strefy miejskiej powinny znaleźć 
się  w  odpowiednio  wyznaczonych  strefach,  które  staną  się  buforami  zieleni  między 
osiedlami.  Jedyna  zabudowa,  która  będzie mogła  się  tam pojawić  to  parterowe domki 
letniskowe do powierzchni zabudowy do 25 m2 niezwiązane trwale z gruntem. 
 
 
II.3.e. Kierunki przekształceń – system inwestowania 

 
Strategia inwestowania w obszarach uzupełniających:  
• nie należy dopuszczać do rozrostu osiedli wielorodzinnych;  
• musi  nastąpić  zahamowanie  zabudowywania  jeszcze  zielonych  obszarów 

Wszystkie  inwestycje  powinny  być  realizowane  na  terenach  uzbrojonych 
w infrastrukturę techniczną; 

• należy  podjąć  próby  redefinicji  przestrzeni  –  z  „wszędzie  publicznej”  na 
publiczną i prywatną; 
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• należy  podjąć  próby  zindywidualizowania  artykulacji  architektury 
istniejących bloków mieszkalnych; 

• tereny zielone pomiędzy osiedlami należy oszczędzać i traktować jako nisze 
ekologiczne zagospodarowane częściowo jako ogródki działkowe. 

 
Jednostki  mieszkalne  jednorodzinne  –  obszary  rezydencjonalne,  zabudowa 

ekstensywna. Niezbędne dla  prawidłowego  funkcjonowania miasta  obszary  zabudowy 
rezydencjonalnej,  mogą  być  realizowane  na  terenach  o  już  rozpoczętej  urbanizacji. 
Powinna tu panować zasada jak najmniej ludzi na jak największym terenie (duże działki, 
które  sąsiadują  ze  sobą,  tworząc  zespoły  willowe).  Taki  system  zabudowy,  czy  też 
urbanizacji, jest najmniej szkodliwy z proekologicznego punktu widzenia, jednak trzeba 
pamiętać, że jest to system najkosztowniejszy i najbardziej ekskluzywny. Powinien być 
dostępny  tylko  dla  bardzo  wąskiej  grupy  i  występować  w  bardzo  ograniczonym 
i kontrolowanym stopniu. 

 
Treny  przemysłowe,  magazynowe,  produkcyjne,  parki  technologiczne   

powinny być zlokalizowane przy silnych ciągach komunikacyjnych  (łączących centrum 
z ringiem autostradowym wokół Łodzi). Należy dogęszczać  już  istniejące teren o takim 
przeznaczeniu.  Inwestycje  uciążliwe  dla mieszkańców miasta  powinny  być  oddzielane 
pasem izolacyjnym zieleni. 

 
II.4. Zabytki 
 

Swoją  wielkomiejską  karierę  zawdzięcza  Łódź  przemysłowi  włókienniczemu.  
Jego szybki rozwój sprawił, że w ciągu niewielu dziesięcioleci miasto nasze przeobraziło 
się  z  osady  o  niewielkim  znaczniu  w  industrialną  metropolię.  Zabytki  architektury, 
nieprzemijające  pomniki  kultury  materialnej  i  duchowej  tworzą  niepowtarzalny 
charakter Miasta, zbudowanego na styku wielu kultur.  Dziś czytelnym śladem obecności 
w Łodzi społeczności wieloetnicznej  i zróżnicowanej religijnie  są: pałace, wille, obiekty 
sakralne,  fabryki,  osiedla  mieszkaniowe,  gmachy  użyteczności  publicznej  oraz  jedyny 
w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych  oraz  secesyjnych 
kamienic  z  przełomu  XIX  i  XX  wieku. Wszystkie  te  budowle  są  swoistymi  symbolami 
wielonarodowej  oraz wielowyznaniowej  Łodzi,  a  przede wszystkim  czynią  ją miastem 
wyjątkowym, o unikalnym nie tylko w skali Polski ale nawet w skali Europy, krajobrazie 
architektonicznym. 

Dziedzictwo  kulturowe  jest  kluczowe  dla  tożsamości  każdego  Miasta  i  jego 
wizerunku  w  oczach  mieszkańców  oraz  przyjezdnych.  Jest  fundamentem  „ducha 
miejsca”, wyróżnikiem na tle innych ośrodków miejskich. Właściwa ochrona dziedzictwa 
ma  zatem  znaczenie  nie  tylko  kulturowe,  ale  także  wymiar  gospodarczy,  społeczny 
i ekonomiczny,  przyciągając  przedsiębiorstwa,  wysokokwalifikowaną  siłę  roboczą, 
nowych mieszkańców oraz turystów. 

Z  tego  też  względu  za  priorytetowe  należy  uznać  działania,  które  powinny 
doprowadzić  do  poprawy  stanu  obiektów  i  obszarów  zabytkowych,  tak  aby  rozwój 
urbanistyczny opierał  się na dziedzictwie kulturowym,  a  jednocześnie wzmacniał  jego 
atrakcyjność i konkurencyjność. 

Kluczowe  w  podejściu  do  ochrony  i  opieki  nad  zabytkami  w  Łodzi  jest  zmiana 
świadomości    społecznej    (zarówno  inwestorów  jak  i projektantów) oraz podejścia do 
struktury budowlanej tkanki miejskiej, zarówno w skali urbanistycznej, poszczególnych 
zespołów  i  indywidualnych  budynków.  Szacunek  dla  dzieł  twórców  minionych  epok 
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nakłada  na współczesnych  dysponentów  historycznych  obiektów, moralny  obowiązek 
przekazania ich przyszłym pokoleniom w niezmienionym i dobrze utrzymanym stanie.  

Poprzez    zabytek  rozumie  się  nieruchomość  lub  rzecz  ruchomą,  ich  części  lub 
zespoły,  będące  dziełem  człowieka  lub  związane  z  jego  działalnością  i  stanowiące 
świadectwo  minionej  epoki  bądź  zdarzenia,  których  zachowanie  leży  w  interesie 
społecznym  ze  względu  na  posiadaną  wartość  historyczną,  artystyczną  lub  naukową 
(art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 
Oznacza to, że zabytkiem nie są tylko obiekty bądź ich zespoły wpisane do rejestru 
zabytków, ale każdy obiekt, który posiada wartość zabytkową. 

Struktura  zabytkowa  Strefy  Wielkomiejskiej  i  jej  ochrona  wymaga  zmiany 
podejścia  do  jej  ochrony  i  powinna  uwzględniać  aspekt  i  kontekst  wszystkich 
elementów składające się na genius loci miejsca.  

 
Filarami strategii służącymi realizacji powyższych założeń są:  

 
1.  edukacja  społeczna  –  kształtowanie  świadomości  społecznej  mieszkańców 

i interesariuszy  procesu  odnowy  tkanki  historycznej  Miasta  (nawiązanie  dialogu 
środowiska konserwatorskiego z architektonicznym, rozszerzanie  wiedzy projektantów 
i inwestorów  edukacja szkolna i pozaszkolna, wydawanie informatorów, organizowanie 
konferencji,  popieranie  oddolnych  inicjatyw  społecznych,  organizowanie  spotkań  
dotyczących  różnych zagadnień ochrony i opieki nad zabytkami  itp.) 

 
2. restauracja i adaptacja – rozumiane jako prowadzenie  prac mających na celu 

przywrócenie,  względnie  spotęgowanie  wartości  historycznych  i  artystycznych 
zabytków architektury lub nadanie im wartości. Działania te prowadzone zarówno przez 
inwestorów  prywatnych,  jak  i  realizowane  jako  zadania  własne  gminy.    Te  drugie 
powinny być prowadzone zarówno poprzez formę projektów (np. „Mia100 kamienic”),  
jak  i    zintegrowanych  programów  (np.  Zintegrowany  program  rewitalizacji  Księżego 
Młyna). Wszystkie  realizowane w ramach  rewitalizacji miasta.   

Uzupełnieniem  dla  nich  powinny  być  celowe  projekty  badawcze,  jak 
np. opracowanie kolorystyki pierzei zabytkowych ciągów ulicznych.  

 
3. mechanizmy wsparcia finansowego – za cel uznaje się opracowanie nowego 

systemu  wsparcia  finansowego  dla  najcenniejszych  obszarów.  Dla  uzyskania 
synergicznego  efektu  rehabilitacji  centrum Miasta,  za  najbardziej  wartościowy  uznaje 
się  obszar  przyległy  do  osi  ul.  Piotrkowskiej:  A25  (zespół  urbanistyczno‐
architektoniczny  Placu  Wolności),  A48 
(  układ  urbanistyczny  ulicy  Piotrkowskiej),  A49  (założenie  urbanistyczne  i  zabudowa 
ulicy  Moniuszki),  (założenie  urbanistyczne  i  zabudowa  ulicy  Moniuszki)  oraz 
południowy  odcinek  ul.  Piotrkowskiej  z  przyległymi  kwartałami,  będący  obecnie  w 
trakcie procedury wpisu do rejestru.  
Należy  kontynuować  zwolnienia  od  podatku  od  nieruchomości  budynków,  w  których 
wykonano remont elewacji oraz udzielania pomocy de minimis (Uchwała Rady Miejskiej 
w Łodzi Nr LXIX /1327/09 z dnia 2 grudnia 2009 r.). 
Należy prowadzić bieżący i stały monitoring nowych możliwości finansowania. 
Ponadto należy dążyć do  integracji  ochrony zabytków z działaniami  rewitalizacyjnymi 
oraz ustaleniami finansowymi oraz fiskalnymi. 
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4. zarządzanie i monitowanie stanu dziedzictwa – rozumiane jako stworzenie 
zintegrowanego,  proaktywnego  systemu  ochrony  dziedzictwa.  Na  potrzeby    jego 
prowadzenia zostaną opracowane: 

 
• Mapa  wartości  kulturowej‐  ocena  stanu  dziedzictwa  kulturowego  w  Łodzi. 

Klasyfikacja  terenów  w  ujęciu  typologicznym  oraz  obszarowym.  Stanowić 
będzie  postawę    do  sformułowania  wniosków  i  założeń  do  Gminnego 
Programu  Opieki  Nad  Zabytkami.  Mapa  kulturowa  powinna  powstać 
w terminie do końca października 2012 roku. 

• Weryfikacja gminnej ewidencji zabytków‐ doprecyzowanie zakresu  ochrony 
poszczególnych obiektów (do końca 2012 roku). 

• Gminny  Program  Opieki  Nad  Zabytkami.  –  czyli  strategiczny  dokument. 
systematyzujący  zadania gminy w zakresie ochrony dziedzictwa w  stopniu 
wypełniającym  zapisy  ustawowe  i  wpisujący    się  w  krajowe  oraz 
wojewódzkie programy i strategie. Zostanie on opracowany do poł. 2013  r. 

• strategia konserwatorska dla poszczególnych  obiektów i obszarów objętych 
sporządzeniem    Miejscowych  Planów  Zagospodarowania  Przestrzennego 
oraz warunkach  zabudowy wydawanych  na  konkretne  inwestycje  (zgodnie 
z harmonogramem sporządzania planów miejscowych MPU). 

• Stworzenie  listy  „Zabytki  do  zagospodarowania”‐    jako  mechanizm  
ułatwiający zagospodarowywanie zabytków. do poł. 2014  r. 

 
 
Poza  w/w  filarami,    jednocześnie  realizowane  być  powinny  następujące  działania 
z zakresu   wspomagania wizerunkowego: 
 

• zakończenie  procedury  uznania  za  Pomnik  Historii  Wielokulturowego 
Krajobrazu Miasta Poprzemysłowego Łodzi 

• dążenie  do  wpisu  na  listę  światowego  dziedzictwa  wybranego  fragmentu 
Miasta.  Biorąc  pod  uwagę  obecne  uwarunkowania,  działania  te  będą 
koncentrować się na obszarze Cmentarza Żydowskiego.  

• Uwzględnienie  Łodzi  na  mapie  europejskich  szlaków  dziedzictwa 
przemysłowego ERICH.  

• Przywrócenie członkostwa w sieci miast secesyjnych. 
• Podjęcie starań o przyznanie Łodzi znaku dziedzictwa europejskiego. 

 
Ponadto rozpatrzone  do utworzenia zostaną następujące Parki Kulturowe: 
 
‐ PK „Wiązowa” 
‐ PK „Ogrody Sukiennicze Nowomiejskie” 
‐ PK „Nowa Dzielnica” 
‐ PK „Posiadła wodno‐fabryczne” 
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II.5. Sylweta Miasta 
 

Łódź powinna zachować na jak największym obszarze równomierny historyczny 
charakter zabudowy  11(Wiedeń, Barcelona). Dyscyplina wysokościowa  jest  szczególnie 
ważna w pierzejach ulic i placów. Wnętrza kwartałów w wyjątkowych sytuacjach mogą 
wzrastać o 2÷3 kondygnacje. 

Decyzje lat 60‐tych stworzyły wyłom w powyższej zasadzie: 
Budynki wysokościowe (powyżej 25 m) zaczęto wznosić przy trasie WZ – ten pas 

„Wysokościowy” można utrzymać, należy jednak precyzyjnie wyznaczyć jego szerokość 
(by  nie „rozlewał się „ wgłąb”  przylegającej tkanki miejskiej). 

Pozostałe    „ogniska”  Wysokościowców  (przy  ul.  Traugutta  i  Sienkiewicza) 
nie mogą być rozwijane.  

 

                                                 
11 Budynki Wysokościowe, jeżeli ich wnoszenie nie jest wymuszone brakiem terenów ( Nowy Jork) struktury 
miejskie są szkodliwe: obciążają punktowo układ komunikacyjny i „wysysają” funkcjonalnie tereny przyległe. 
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II.6. Układ drogowy i komunikacyjny 
 

Musi być dostosowany do rzeczywistych i realnych potrzeb oraz możliwości miasta. 
Do  końca  2012  roku  powinien  być  przyjęty  ostateczny  i  docelowy  model  obsługi 
drogowej  i  komunikacyjnej  Łodzi. Musi  on  odpowiadać  strukturze  strefowania miasta 
opisanej wyżej.  

II.6.a. Ulice w mieście  

Należy  przyjąć,  że  droga  w  mieście  to  ulica  a  ulicę 
definiują  pierzeje    konieczność  ich  ochrony, 
uzupełniania  i kształtowania  jest  więc 
uwarunkowaniem  nadrzędnym  przy  projektowaniu 
dróg  zarówno  w istniejących  śladach  jak  i  przy 
wyznaczaniu nowych przebić przez tkankę miejską. 
Dla osiągnięcia  ładu przestrzennego charakterystycznego 
dla  miasta  przy  sporządzaniu  wszelkich  opracowań 
drogowych  konieczne  jest  przestrzeganie  poniższych 
zasad: 

 
• Należy  zaniechać  poszerzania  ulic  w  ich  liniach  rozgraniczających  kosztem 

wyburzeń istniejącej zabudowy. 
• Należy  przyjąć  przebieg  linii  historycznej  zabudowy  jako  założenie 

wyjściowe do ustalenia linii rozgraniczającej ulic  i  ‐ co za tym idzie – granic 
obszaru objętego projektem drogowym.  

• W  przypadku  luk  w  zabudowie  historycznej  należy  zapewnić  możliwość 
odtworzenia pierzei poprzez odpowiednie kształtowanie drogi. 

• W  przypadku  braku  możliwości  zachowania  pierwotnej  szerokości  ulicy 
w liniach  rozgraniczających  nawet  przy  minimalnym  programie 
komunikacyjnym  należy  zapewnić  możliwość  wprowadzania  zabudowy 
podcieniowej  pozwalającej  na  poprowadzenie  linii  zabudowy  w  odległości 
0,5m od krawędzi jezdni i zlokalizowanie chodnika w podcieniu. 

• W  przypadku  niebezpieczeństwa  naruszenia  ładu  przestrzennego 
i historycznego  układu  zabudowy  należy  brać  pod  uwagę  możliwość 
zmniejszenia szerokości drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z §7 ust.2 
Rozporządzenia Ministra  Transportu  i  Gospodarki Morskiej  z  dnia  2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

• należy  wprowadzać  do  rozwiązań  projektowych  system  organizacji  ruchu 
umożliwiający minimalizację szerokości korytarza drogowego. 

• należy przyjąć parametry drogi właściwe dla ruchu uspokojonego 
• należy  przyjąć  szerokość  pasów  ruchu  nie  przekraczającą  2,75m  dla  ulic 

wyłączonych z ruchu autobusów i 3,25 dla wszystkich pozostałych 
• dla  oszczędności  przestrzeni  nie należy wprowadzać  trawników   pomiędzy 

ulicą a chodnikiem oraz w pasach rozdzielczych dróg.  
• należy  dopuścić  wprowadzanie  pasów  rozdzielczych  i  wysp  mieszczących 

przystanki  jedynie  w  miejscach,  w  których  są  one  absolutnie  niezbędne 
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z punktu  widzenia  przepisów  a  ich  szerokość  zredukować  do  niezbędnego 
minimum. 

• należy przyjąć, że trasy linii tramwajowych nie będą pokrywać się z trasami 
linii autobusowych i co za tym idzie, że rozwiązania komunikacyjne ulic nie 
zawsze muszą spełniać parametry konieczne dla ruchu autobusowego.  
 

W zakresie realizacji obsługi komunikacyjnej w nowych przestrzeniach 
publicznych: 

• Nowe  przebicia  przez  kwartały  należy  realizować  jako  gminne  drogi 
dojazdowe z dopuszczeniem zabudowy przerzuconej nad tymi drogami. 

• Należy  opracować  standardy  wyliczania  liczby  miejsc  postojowych  dla 
projektowanej  zabudowy,  z  uwzględnieniem  załączonych  typologii 
zabudowy. 

• Należy  uwzględnić  konieczność  komunikacji  rowerowej  w  nowych 
przestrzeniach publicznych wewnątrz istniejących kwartałów oraz pasów dla 
rowerów  w  ulicach  Strefy  Wielkomiejskiej,  zgodnie  z  polityką  rowerową 
miasta. 

 
 

W zakresie lokalizacji inwestycji z wielopoziomowymi garażami 
wielostanowiskowymi: 

• Należy  zagwarantować  lokalizację  usług  w  parterach  budynków 
parkingowych,  oraz  dopuścić możliwość  zabudowy  o  innej  funkcji  powyżej 
ostatniej kondygnacji z miejscami postojowymi  

• Należy  przeanalizować  konieczność  wprowadzania  parkingów 
kubaturowych  z uzupełniającą  funkcją  usług  w  parterze  na  działkach 
gminnych. 

 
II.6.b. Kolej aglomeracyjna 
 

Istniejący układ kolejowy Łodzi charakteryzuje się niespójnością węzła kolejowego 
oraz brakiem jednego głównego dworca usytuowanego w centrum miasta. Zmniejsza to 
możliwości  wykorzystania  kolei  do  obsługi  pasażerskiej  miasta,  aglomeracji  oraz 
regionu  (województwa).  Istniejąca  obwodowa  linia  kolejowa,  z  racji  braku  połączenia 
z centrum,  nie  jest    wykorzystywana  do  miejskiej  obsługi  pasażerskiej.  Pomimo, 
w większości, dogodnego położenia istniejących dworców i przystanków w stosunku do 
linii  komunikacji  miejskiej  nie  nastąpiła  integracja  obu  systemów  komunikacji 
zbiorowej.  

Ze  względu  na  istniejące  duże  możliwości  należy  wykorzystać  kolej  do  obsługi 
komunikacyjnej miasta. Trwająca przebudowa dworca Łódź Fabryczna,  jako centralnej 
stacji miasta, położonej w obszarze Nowego Centrum Łodzi  jest  już pierwszym, dużym 
krokiem w integrowaniu aglomeracyjnego systemu kolejowego. 

Ostatecznym  efektem  tych  działań  będzie  spójny  system  komunikacji  miejsko‐
aglomeracyjnej z dużym udziałem komunikacji szynowej, a w tym kolejowej.  

Do działań inwestycyjnych należy w następnej kolejności, jako warunek niezbędny, 
wybudowanie  podziemnej  linii  średnicowej  łączącej  dworzec  Łódź  Fabryczna 
z dworcem Kaliskim  i przystankiem Żabieniec. Uzupełnieniem niezbędnym do pełnego 
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wykorzystania  linii  średnicowo‐obwodowej  muszą  być  łącznice  zamykające  kolej 
obwodową oraz włączające ją w linię średnicową. 

Nowym elementem układu kolejowego powinna być linia kolejowa prowadząca do 
portu lotniczego im. Wł. Reymonta, umożliwiająca szybki i wygodny dojazd do lotniska 
z centrum miasta oraz regionu. 

Kolejnymi  niezbędnymi  działaniami  inwestycyjnym  powinna  być  budowa 
przystanków kolejowych na linii obwodowej, średnicowej i liniach wylotowych z miasta. 
Przystanki  i dworce  powinny  stać  się  węzłami  multimodalnymi  z  funkcjami 
usługowymi.  W  węzłach  tych  następowałoby  powiązanie  kolejowego  systemu 
komunikacyjnego z tramwajowym i autobusowym systemem miejskim. 

Działania  organizacyjne  zmierzać  muszą  do  pełnej  integracji  systemów 
komunikacji  zbiorowej  (kolej,  tramwaj,  autobus)  i  indywidualnej  (parkingi  park&ride, 
rower) w szczególności w węzłach multimodalnych tworzonych w oparciu o przystanki 
i dworce  kolejowe.  Zapewnienie  wygody,  bezpieczeństwa  i  atrakcyjności  korzystania 
z przystanków kolei aglomeracyjnej, w tym przesiadek z kolei na tramwaj i autobus, jest 
niezbędnym  warunkiem  szerokiego  wykorzystania  kolei  jako  środka  komunikacji 
w mieście, aglomeracji i regionie.     

Do  sfery  organizacyjnej  należy  także  stworzenie  jednorodnego  systemu  opłat  za 
korzystanie  z  pojazdów  komunikacji  publicznej  w  granicach  aglomeracji,  oraz 
czytelnego systemu informacji komunikacyjnej.  
 
II.6.c. Opis załączników VI.2.AD:   
 
A  i  B.  Docelowy  i  optymalny  model  układu  drogowego  wskazuje  w  ramach 
rezerwowanych już korytarzy dwie grupy dróg: 

• układ  dróg  dojazdowych  zapewniający  dostępność Miasta  z  zewnątrz  przez 
system autostrad i dróg ekspresowych wokół Łodzi, 

• układ  dróg  o  podstawowym  znaczeniu  w  ruchu  wewnętrznym  wraz 
z propozycją uzupełnienia i usprawnienia istniejącej sieci drogowej. 

Model  wskazuje  drogi,  które  powinny  zaspakajać  potrzeby  komunikacyjne  w  sytuacji 
nieuchronnego  kurczenia  się  zasobów  ludnościowych  Miasta  i  regionu,  a  zatem 
proponuje redukcję przewymiarowanego programu dróg zapisanego w Studium Łodzi. 
Model drogowy dostępu Miasta z zewnątrz został oparty na  tzw.  „kracie prostopadłej” 
złożonej  z  dwóch  „ram  dostępu”:  podstawowej  podłączającej  do  dróg  A‐1  i  S‐14 
przebiegających przy granicach Miasta, czyli położonych bliżej Łodzi oraz uzupełniającej 
podłączającej do dróg A‐2 i S‐8 przebiegających przez gminy sąsiednie, czyli położonych 
dalej  od  Łodzi.  Wyższość  ramy  podstawowej  nad  uzupełniającą  polega  na  lepszej 
dostępności do ringu autostradowego. 
Założenia modelu w zakresie docelowej sieci drogowej obrazuje rysunek A. 
Usprawnienia  stanu  istniejącego  zakładają  program  „małych”  uzupełnień  kreujących 
„duże” korzyści w zakresie sprawności i wydajności sieci drogowej przez jej dopełnienie. 
Założenia w zakresie usprawnienia istniejącej sieci śródmieścia obrazuje rysunek B. 
 
C.  Bardzo  ważne  znaczenie  w  systemie  komunikacyjnym  miasta  odgrywa 
komunikacja zbiorowa. W zaproponowanym modelu dla tego zakresu w porozumieniu 
z ZDiT  oraz  MPK  wskazano  na  konieczność  zmiany  podejścia  do  efektywności 
istniejącego  i  planowanego  układu  w  celu  podniesienia  konkurencyjności  wobec 
komunikacji indywidualnej przez: 
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• oparcie  układu  na  komunikacji  tramwajowej  z  zachowaniem  i  modernizacją 
istniejącej  sieci,  jej  częściową  rozbudową  do  dużych  generatorów  ruchu  lub 
domknięcia  sieci  i zamianą  wybranych  odcinków  peryferyjnych  o  niskim 
obłożeniu na linie autobusowe 

• utworzenie centralnych węzłów przesiadkowych skrzyżowań tras tramwajowych 
wschód  –  zachód  i  północ  –  południe  w  rejonie  D.T.  Central  i  dworca  Łódź 
Fabryczna 

• uzupełnieniu  układu  opartego  na  tramwaju  przez  linie  autobusowe  rozwożące 
pasażerów z węzłów przesiadkowych na osiedla i dopełniające sieć w centrum 

• powiązaniu  środków  transportu  sprawnymi  węzłami  i  punktami 
przesiadkowymi 

• rozdzieleniu linii tramwajowych od autobusowych w celu nie powielania tras 
• dopełnienie systemu koleją miejsko – aglomeracyjną w zakresie metropolitalnym 

i aglomeracyjnym  oraz  jej  powiązaniu  z  komunikacją  miejską  na  dworcach 
i stacjach 

• realizację  7  zewnętrznych  parkingów  Park  &  Ride  w  miejscach  napływu 
pasażerów z regionu dla przejęcia ich przez komunikację zbiorową i zmniejszenia 
ruchu w centrum 

• co do zasady rozdział linii tramwajowych o różnym standardzie, w tym rozdział 
linii centralnych od obwodowych i relacji wschód – zachód od północ – południe. 

 
D.  Komunikacja  piesza  i  rowerowa  stanowić  powinna  podstawowy  środek 
transportu w  
ścisłym  centrum  i  uzupełniać  system na  terenie  całego miasta. Wymaga  to wskazania 
podstawowej sieci dróg rowerowych zbierających ten ruch w podziale na codziennego 
użytku  i  rekreacyjne  oraz  wskazania  głównych  ciągów  pieszych  o  różnym  sposobie 
użytkowania  w celu  ochrony  tych  korytarzy  przed  ruchem  samochodowym  będącym 
w kolizji funkcjonalnej. 
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III. Prace planistyczne 
 

Muszą wreszcie (bo nie stało się to od 1945 roku do dziś) 
realizować  jednolitą  i spójną  politykę  przestrzenną 
miasta.  Ta  musi  wynikać  ze  stanu  faktycznego 
(ocenianego  obiektywnie  i  bez  uprzedzeń)  naprawiać 
błędy przeszłości i realistycznie prognozować. 

 
III.1.  Studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego miasta Łodzi 
 
Ustawowo  nałożony  obowiązek  monitoringu  Studium  powinien  być  rzetelnie 

wykonywany i prowadzić do eliminacji błędnych założeń i niedopowiedzeń w zawartych 
w funkcjonującym dokumencie. Podjęcie tych działań powinien przyspieszyć dodatkowo 
fakt konieczności  realizacji  planów miejscowych,  które muszą być  zgodne  ze Studium, 
a nie mogą zawierać błędów. 

Studium  musi  zawierać  realny,  potwierdzalny  w  rzeczywistości  opis  miasta  oraz 
optymalne i możliwe w realizacji perspektywy rozwojowe. 

Granice stref opisane w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Łodzi 
z roku 2010 powinny ulec uaktualnieniu i korekcie w oparciu o stan istniejący, założenia 
„Strategii  przestrzennego  rozwoju  Łodzi”  oraz  realne  możliwości  i  potrzeby  miasta. 
Precyzyjne wyznaczenie tych granic jest niezbędne ponieważ będą wartościować tkankę 
i  określać  co musi  być  bezwzględnie  chronione  i ewentualnie  przekształcane  z wielką 
ostrożnością,  a  co  można  restrukturyzować  swobodniej.  Strefa  Wielkomiejska  będzie 
miała  skomplikowany  obrys,  łączący  stan  faktyczny  i  pożądane  uzupełnienia 
harmonizujące  z  zachowaną  tkanką  według  reguł  narzuconych  przez  strukturę 
historyczną. Granice będą więc pulsujące i nie zawsze pokryją się z przebiegiem ulic. 

 
III.2. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 
Są  najsilniejszym  dokumentem  prawnym  szczegółowo  regulującym  rozwój 

przestrzenny  danego  miejsca  oraz  faktycznym  narzędziem  usprawnienia  procesów 
inwestycyjnych.  

W  pierwszej  kolejności  (co  jest  ujęte w  obowiązującym  harmonogramie  realizacji 
Planów na  lata 2012‐2014 zgodnie z Zarządzeniem Nr 2082/VI/12 Prezydenta Miasta  
Łodzi  z  dnia  12  kwietnia  2012  r.)  muszą  uporządkować  system  penetracji  drogowej 
i możliwości inwestowania w Strefie Wielkomiejskiej i Miejskiej.  

Równie ważne są plany zatrzymujące rozrost terytorialny miasta, chroniące obszary 
przyrodnicze, oraz przebiegi niezbędnych korytarzy drogowych. Łódź przede wszystkim 
musi  obejmować  planami  miejscowymi  obszary  w  których  regulacja  przestrzennego 
rozwoju  przyniesie  najwięcej  korzyści  dla  społeczności  miasta,  chroniąc  je  przed 
agresywnymi interesami jednostkowymi. 
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Harmonogram  planów  został  sformułowany  według  poniższych  priorytetów 
(załącznik nr 3): 

A. Umożliwianie  strategicznie  i  tożsamościowo  ważnych  i  pilnych  dla  Łodzi 
inwestycji, uporządkowanie obszarów centralnych miasta;  

B. Ochrona zabytków urbanistyki oraz zespołów fabrycznych; 
C. Ochrona  terenów  niezurbanizowanych  i  zatrzymanie  rozprzestrzeniania  się 

zabudowy miasta; 
D. Przygotowanie  terenów  inwestycyjnych  poza  ścisłym  centrum  na  potrzeby 

przemysłu,  zabudowy  rezydencjonalnej  funkcji  magazynowej  i  centrów 
związanych z podłączeniami do autostrady. 

E. Zakończenie  zaawansowanych  w  realizacji  planów  (najczęściej  o  prostym 
i bezkonfliktowym zakresie merytorycznym). 

 
W  harmonogramie  wybrano  do  sporządzenia  według  powyższych  kryteriów 

41 planów z 81  decyzji  o przystąpieniu  do  sporządzania  (w  tym  20 planów 
z harmonogramu  jest  kontynuacją  prac  zaawansowanych). W miarę  postępu  realizacji 
tego  harmonogramu  procedowane  będą  kolejne,  dokument  nie  jest  zatem 
jednorazowym określeniem,  które  plany  będą wykonane,  tylko  zapisem kolejności  ich 
sporządzania. 

Ma  na  celu  nie  tylko  usprawnienie  i  wskazanie  najważniejszych  planów,  lecz 
również  urealnienie  sporządzania  dużej  liczby  przystąpień  do  poziomu  możliwości 
proceduralnych. 

Przykładem  planistycznego  rozwiązania  dla  kwartału  zabudowy  w  Strefie 
Wielkomiejskiej jest załącznik nr 6. 
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V.  Informacja  i edukacja w przedmiotowym 
zakresie  (jako  warunek  partycypacji 
społecznej) 

 
Świadomość mieszkańców Łodzi, dotycząca własnego miasta jest niewystarczająca. 

Stanowi  to  uszczerbek  w  osobniczych  definicjach  tożsamości  (brak  poczucia  dumy 
z miejsca pochodzenia stanowi tzw. „chwiejny fundament auto‐definicji człowieka” i jest 
niezwykle szkodliwy.) 

Historia  Łodzi,  zapisana  w  tkance  materialnej  –  kamienicach,  placach,  ulicach, 
pałacach  miejskich  i  fabrykach  stanowi wystarczającą  i w  pełni  satysfakcjonującą 
bazę, w kontekście europejskim i polskim, dla budowania silnej i dumnej tożsamości 
miejskiej.  Jej  zbudowanie  i  promowanie  jest  warunkiem  partycypacji  społecznej 
i uruchamia tzw. Samo‐regenerację miasta.  

Biuro  Architekta  Miasta  musi  prowadzić  działalność  informacyjno‐edukacyjno‐
promocyjną,  obejmującą  aspekty  zagospodarowania  przestrzennego,  takie  jak 
architektura,  urbanistyka  i  przestrzeń  publiczna  miasta.  Może  to  czynić  przy  użyciu 
różnorodnych  narzędzi,  tworząc  materiały  w  formie  wydawnictw,  filmów,  prowadzić 
spotkania, warsztaty etc.  

Należy  wzbudzić  „Modę  na  mieszkanie  w  centrum”.  Bardzo  istotna  w  tym 
kontekście jest informacja wewnętrzna – skierowana do mieszkańców Łodzi, ale jeszcze 
ważniejsza:  zewnętrzna  –  do  potencjalnych  nowych  osiedleńców  i  inwestorów. 
Upowszechnianie  wiedzy,  iż  Łódź  jest  jedynym  miastem  (o  dobrze  zdefiniowanej 
przestrzeni  historycznej)  tej wielkości w Polsce,  gdzie  jednocześnie  jest  tak duże 
pole dla nowych  inwestycji w  centrum  zbuduje  atrakcyjność  wizerunku  Łodzi  i  da 
szansę na ożywienie koniunktury inwestycyjnej. 

Odrębną  i  ważna  sferą  informacyjno‐edukacyjną  jest  praca  ze  środowiskiem 
inwestorów,  architektów  i  inżynierów,  bowiem  świadomość  wymienionych  grup 
eksperckich,  odnośnie  prawidłowego  inwestowania  wewnątrz  Strefy  Wielkomiejskiej 
i Miejskiej jest niewystarczająca. 

Bardzo  pomocne  dla  procesu  informacji  i  edukacji  łodzian  w  przedmiotowym 
zakresie  będzie  zrealizowanie  stałej  wystawy  zawierającej  (przykładem  Barcelony) 
makietę Łodzi w skali 1:500 z zaznaczeniem kluczowych obiektów i obszarów. Wystawa 
powinna  być  aktualizowana  o  prezentację materiałów  historycznych  i  współczesnych 
zamierzeń planistycznych (w tym konkursów, projektów i innych). 
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V. Uwagi końcowe 
 
 

V. 1. Obszary problemowe 
 

Dla  skutecznego  realizowania  strategii  „rozwoju  miasta  do  wewnątrz”,  czyli 
inwestowania  i podnoszenia rangi  centrum miasta, konieczne są działania zmieniające 
strukturę  społeczną  w  Strefie  Wielkomiejskiej.  Urząd  Miasta  oraz  czynniki  społeczne 
muszą  przeprowadzić  ten  proces możliwie  szybko,  w  sposób  naturalny  i  przy  użyciu 
wszelkich możliwych narzędzi. Tak, by w Strefie Wielkomiejskiej głównie zamieszkiwali 
ludzie, którzy chcą tam mieszkać, oraz są na to ekonomicznie przygotowani.  

Konieczne jest przyjęcie ostatecznego modelu układu drogowo‐komunikacjnego dla 
Łodzi. Pozwoli  to rozstrzygnąć priorytety  inwestycji drogowych, ale przede wszystkim 
uwolni niepotrzebnie zarezerwowane korytarze drogowe oraz wskaże  te, które  trzeba 
absolutnie chronić. 

 
V.2. Priorytety inwestycyjne 

 
Dla miasta (gminy): 

• Najpilniejsze  inwestycje  drogowe  podłączające  Łódź  do  systemu  autostrad 
(A1, A2, S8).  

• Najpilniejsze  inwestycje  drogowe  udrażniające  i  uzupełniające  siatkę  ulic 
w Strefie Wielkomiejskiej i Miejskiej. 

• Inwestycje drogowe związane z NCŁ. 
• Zabezpieczenie budynków Strefy Wielkomiejskiej przed degradacją. 
• Optymalizacja i podniesienie standardu komunikacji zbiorowej. 
• Realizacja  planów  miejscowych,  dla  obszarów  centralnych,  przemysłowo‐

produkcyjnych,  oraz  chroniących miasto  przed  „rozlewaniem  się” miasta na 
zewnątrz. 

• Zainwestowanie w proces regulacji własnościowej w Strefie Wielkomiejskiej 
i Miejskiej. 

 
Dla inwestorów: 

• Jak  najszybsze pozyskanie  inwestorów dla NCŁ,  oraz  obszarów przyległych 
do NCŁ. 

• Pozyskanie  „drobnych”  inwestorów  dla wypełniania  Strefy Wielkomiejskiej 
i Miejskiej. 
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V.3. Kierunki działań 
 

Absolutnie najpilniejsze jest uwolnienie i zdynamizowanie 
inwestowania  w  Strefie  Wielkomiejskiej  i  Miejskiej.  
 

Aby zrealizować ten cel należy: 

1. Zwaloryzować  tkankę  zabytkową  pod  względem  wartości  historycznej  i  roli 
w strukturze urbanistycznej. 

2. Dokonać  rzetelnej  oceny  technicznej  tkanki  historycznej,  której  punktem 
wyjściowym  ma  być  dążenie  do  jej  zachowania  i  wskazania  konieczności 
zakresów niezbędnych remontów – w pozostałych przypadkach przeznaczyć do 
wymiany tkanki, ewentualnie do rozbiórki, przeznaczając na cele inwestycyjne. 

3. Wyznaczyć obszar niezbędny do utechnicznienia: 
a. Konieczność  zmiany  systemu  grzewczego  na  c.o.  (Strefa  Wielkomiejska 
i Miejska), 

b. Podwyższenie  standardu  technicznego  poprzez  kompleksowe 
wprowadzenie instalacji sanitarnych, 

c. Termomodernizację  budynków  –  szczególnie  przegród  poziomych 
(stopów i dachów) oraz fundamentów, 

d. Wykorzystanie  strychów,  poprzez  zmianę  ich  użytkowania  na  cele 
mieszkalnictwa. 

4. Przyjąć  i  upowszechnić  tani,  naturalny  system  remontowania12  tkanki 
historycznej, powstałej przed 1945 rokiem. 

5. Promować  małe  „rodzinne”  przedsiębiorstwa  remontowe,  wyspecjalizowane 
w działaniach  na  zabytkowej  tkance  w  warunkach  gęstej  zabudowy 
śródmiejskiej.  Prowadzenie  takiej  działalności  mogłoby  wspomóc  powołanie 
„Centrum Rewitalizacji Miast Europejskich”. 

6. Oprócz  realizacji  planów  miejscowych,  należy  uprościć  i  udrożnić  przepływ 
informacji  i  obsługi  UMŁ,  by  „moda  na  mieszkanie  w  Centrum”  mogła  się 
realizować. 

7. Proces  prywatyzacji  nieruchomości  w  Centrum  musi  ulec  znacznemu 
przyspieszeniu13 

8. Dla ochrony tkanki historycznej należy wprowadzić instrumenty finansowe: 
a. duży podatek od niezabudowanych działek i nieczynnych lokali, 
b. minimalny  od  nieruchomości  historycznych  utrzymanych  w  dobrym 

stanie. 

                                                 
12 Polega  na  wymianie  jedynie  tych  elementów,  które  są  skorodowane,  np.  belka  stropu  drewnianego, 
wraz z wprowadzeniem odpowiedniej ochrony p‐poż (nie  jest konieczna zamiana stropów drewnianych 
na żelbetowe). 
13 W innych miastach europejskich ciągłość własności utrzymywała historyczne centra w dobrej kondycji 
technicznej  i  społecznej. W Łodzi  „niczyje” po 1945 roku, historyczne centrum uległo degradacji na obu 
płaszczyznach. Teraz musimy nadrobić stracony czas i odwrócić proces degradacji. 
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9. Działania systemowe: 

a. Opracowania  porządkujące  informacje  (mapa  pożądanych  inwestycji 
[oferty inwestycyjnej], mapa wartości historycznych itp.) 

b. Programy  stymulujące  drobne  inwestowanie  np.:  „strych”,  „oficyna”, 
„spółdzielnia kamienica”, „mieszkanie w starym”, „remontuj i miej” itp. 

10. Regulacja systemu drogowego i komunikacyjnego. 
11. Kolejnym  obszarem  działalności  Architekta  Miasta  i  władz  powinny  być 

inicjatywy  legislacyjne  tj.  Ustawa  Rewitalizacyjna,  korekty  Ustawy 
o Zagospodarowaniu  Przestrzennym,  korekty  Prawa  Budowlanego 
i Rozporządzeń z nim związanych. 

 
 
 
 

Architekt Miasta Łodzi 
 
 
 
Marek Janiak 
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VI. Załączniki 
 

VI.1. Strefy: Wielkomiejska i Miejska 
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VI.4. Strefy obszaru Nowe Centrum Łodzi 

VI.5. Wytyczne przestrzenne dla części obszaru Nowego Centrum Łodzi 

VI.6. Przykładowe wytyczne do planu miejscowego dla kwartału Wielkomiejskiego  
przy ul. Piotrkowskiej 
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VI.1. Strefy: Wielkomiejska i Miejska 
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VI.2. Docelowy układ komunikacyjny 
 
VI.2.a. Połączenia zewnętrzne i obsługa miasta 
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VI. 2. b. Usprawnienia układu istniejącego 
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VI. 2. c. Komunikacja zbiorowa 
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VI. 2. d. Komunikacja piesza i rowerowa
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VI.3. Mapa harmonogramu sporządzania miejscowych planów 
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VI.4. Strefy obszaru Nowego Centrum Łodzi  
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VI.5. Wytyczne przestrzenne dla części obszaru Nowego Centrum Łodzi 
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VI.6. Przykładowe wytyczne do planu miejscowego dla kwartału Wielkomiejskiego  
przy ul. Piotrkowskiej 
 


