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Niniejszy Raport opracowany został przez Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy współudziale Łódzkiego Ośrodka Geodezji,
na podstawie danych z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek
organizacyjnych.
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1. WPROWADZENIE
1.1. Cel opracowania
Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi (zwany dalej programem rewitalizacji lub, w
skrócie, GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalonym przez gminę umożliwiającym
prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy
współudziale lokalnej społeczności.
Program został po raz pierwszy przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXXV/916/16
z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.
Obecnie obowiązująca wersja programu została przyjęta uchwałą Nr LXXIII/1980/18 z dnia 4
lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Łodzi.
Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru
rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze
i przestrzenno – funkcjonalne oraz potencjały warte rozwijania.
W GPR określono, na podstawie wyników diagnozy, cele rewitalizacji oraz kierunki działań,
za pomocą których wskazany obszar ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu,
w którym się aktualnie znajduje.
Program zawiera również opis przedsięwzięć, które będą realizowane na obszarze
rewitalizacji.
System monitoringu realizacji GPR oparty jest o procesy systematycznego zbierania
i analizowania danych obejmujących cały obszar miasta.
Niniejszy raport powstał w celu przedstawienia w przystępny i kompleksowy sposób
dotychczas zebranych danych zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 22 ustawy
o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz założeniami zawartymi w rozdziale 4.5. GPR.
Celem prowadzenia monitoringu jest przeprowadzenie oceny:
1) czy stan kryzysowy, zdiagnozowany na etapie wyznaczania obszaru rewitalizacji,
ulega poprawie,
2) na ile obserwowane zmiany to efekt działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez
miasto,
3) czy zjawiska kryzysowe nie są eksportowane poza obszar rewitalizacji w związku
z procesem przeprowadzania mieszkańców z remontowych kamienic.
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Celem przygotowania corocznych opracowań zbiorczych w postaci raportów jest
systematyczna obserwacja i analiza różnorodnych zjawisk występujących na obszarze
rewitalizacji umożliwia wychwycenie idących w niepożądanym kierunku zmian oraz podjęcie
zaradczych.
Dane dotyczące diagnozy stanu wyjściowego opracowane przez Biuro ds. Rewitalizacji
we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji (ŁOG) opublikowane zostały dodatkowo na
portalu rewitalizacja.lodz.pl, uruchomionym w październiku 2018 roku. Są to dane za rok
2016, ogólnodostępne, przedstawione w atrakcyjny i przystępny sposób. Portal będzie
uzupełniany o dane z każdego kolejnego roku po ich opracowaniu.

1.2. Metodologia monitoringu i oceny
Monitorowanie GPR jest prowadzone zgodnie z założeniami zapisanymi w tym dokumencie, a
konkretnie w rozdziale 4.5. Monitorowanie realizacji Programu.
Szczegółowy tryb monitorowania i oceny określa opracowanie pt. System monitorowania
i oceny postępów osiągania celów w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Łodzi
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia 28 września 2016 r. (W. Kłosowski, 2017). Zasady raportowania określa z kolei
opracowanie pt. Wytyczne dla systemu gromadzenia i przetwarzania danych niezbędnych do
realizacji zadania „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie
wielkomiejskiej miasta Łodzi” (W. Kłosowski, 2018). Dodatkowo, w dniu 16 maja 2019 r.
weszło w życie Zarządzenie Nr 1172/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przyjęcia zasad
dotyczących realizacji i monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi,
w tym określenia zakresu zadań komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi
oraz miejskich jednostek organizacyjnych w związku z obowiązkiem przekazywania danych.
Zarządzenie porządkuje procedurę przekazywania danych i informacji przez poszczególne
podmioty, co zapewni terminowe sprawozdawanie postępów w realizacji przedsięwzięć
i rzetelne przekazywanie danych.
Monitoring (monitorowanie) to procedura systematycznego sprawdzania i kontroli,
czy dane przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami. Zatem:
1. sprawdzamy, jak przebiegają prace – rejestrujemy i raportujemy na bieżąco postępy
w ramach poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zwłaszcza czy powstają
zaplanowane inwestycje i czy realizowane są zaplanowane działania,
2. sprawdzamy, co się zmienia – rejestrujemy i raportujemy, jaki jest stan obszaru rewitalizacji,
wykonując analizę występujących na nim zjawisk kryzysowych, problemów
i potencjałów.
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Na podstawie danych z monitoringu dokonujemy oceny postępów, czyli tego, czy osiągamy
cele zaplanowane w GPR. Dzięki bieżącej ewaluacji możemy ocenić skuteczność procesu
rewitalizacji, jego efektywność (czy uzyskujemy dobre produkty za wydane środki),
użyteczność (czy efekty przedsięwzięć są zgodne z potrzebami odbiorców), trwałość (jak długo
będziemy korzystać z efektów przedsięwzięć) i trafność (na ile cele rewitalizacji są zgodne z
potrzebami, czy dobrze zostały dobrane). Ewaluacji dokonuje się przede wszystkim poprzez
porównanie stanu zdiagnozowanego w punkcie wyjściowym procesu ze stanem po jego
zakończeniu.
Ostatecznie, dla uchwycenia efektów działań rewitalizacyjnych, wyliczony zostanie Wskaźnik
Sukcesu Rewitalizacji, który w syntetyczny sposób pokaże, czy prowadzone przez miasto
działania odniosły zamierzony cel, czyli przyczyniły się do wyzwolenia potencjału centrum
Łodzi i jego mieszkańców.

1.3. Kontekst opracowania
Okres analizy
Na podstawie doświadczeń z pierwszych niepełnych dwóch lat wdrażania GPR w Łodzi
w aktualizacji GPR z 2018 roku doprecyzowany został system monitorowania realizacji
programu rewitalizacji.
W niniejszym raporcie za rok 2018, oprócz opisu stanu zjawisk zaobserwowanych w tym roku,
przedstawione są dane porównawcze w stosunku do roku 2017. To właśnie opis zmian, jakie
zachodzą (ujęcie dynamiczne), zwłaszcza w długim okresie, jest kluczowy dla przeprowadzenia
oceny, czy realizacja GPR przynosi pożądane efekty. Ze względu na stosunkowo krótki ,
zaledwie trzyletni okres, w którym prowadzony jest monitoring realizacji GPR przez Biuro ds.
Rewitalizacji, dane porównawcze przedstawione w tegorocznym raporcie nie mogą być
traktowane jako jednoznacznie wskazujące kierunek zmian. Tego rodzaju obserwacje będzie
można przekładać na generalne wnioski dopiero w dłuższym okresie. Obecnie prowadzone
porównania stanowić mogą przyczynek, pierwszy sygnał co do możliwości występowania
pewnych trendów, które potwierdzą lub nie dane z przyszłych lat.
Zgodnie z założeniami GPR, o których mowa w podrozdziale 4.6.2.3. Założenia i zalecenia dla
interpretacji wyników części ilościowej oceny: Należy przyjąć twarde założenie,
że oddziaływanie (zespół skutków odroczonych i rozproszonych) jakiegokolwiek zadania
zakończonego oczekiwanym rezultatem warto badać najwcześniej rok po zaistnieniu rezultatu,
a w przypadku inwestycji – dwa lata po oddaniu jej do użytkowania. Badania wcześniejsze nie
dają wartościowego wyniku.
Okres realizacji procesu rewitalizacji objętego GPR wynosi 10 lat (lata 2017 – 2026).
GPR przewiduje podział tego okresu na trzy podokresy trzyletnie pełnej funkcjonalności GPR
poprzedzone rocznym okresem uruchamiania Programu.
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Rok 2018 był trzecim rokiem wdrażania GPR. Zgodnie z przyjętym harmonogramem
pierwszy okres pełnej funkcjonalności GPR przypada na lata 2018 – 2020.
Zgodnie z podrozdziałem 4.2.2. GPR: Po dokonaniu w roku 2017 stopniowego rozruchu
wszystkich elementów Programu, począwszy od 2018 roku GPR osiąga pełną funkcjonalność.
Dziewięcioletni okres 2018 – 2026 został podzielony na trzy podokresy trzyletnie: 2018 – 2020,
2021 – 2023 i 2024 – 2026, w których rytm działań będzie w pewnym stopniu powtarzalny. W
każdym z trzyletnich podokresów przewiduje się w szczególności:
1. W pierwszym kwartale każdego okresu – ocenę (ewaluację) realizacji GPR w okresie
poprzednim, w tym sprawdzenie stopnia osiągnięcia celów rewitalizacji; wyciągnięcie
wniosków z ewaluacji i wprowadzenie ewentualnych poprawek korygujących realizację GPR
w kolejnych latach;
2. Realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych (lub ich etapów) przewidzianych na dany
trzyletni okres ze szczególnym uwzględnieniem bieżącego dbania o synergię pomiędzy
przedsięwzięciami (korygowanie harmonogramów w taki sposób, aby przedsięwzięcia
potencjalnie synergiczne były uruchamiane w sposób skoordynowany);
3. W ostatnim półroczu każdego trzyletniego okresu – opracowanie harmonogramu
wdrażania rewitalizacji na kolejny okres, a w ostatnim roku ostatniego okresu (2026) –
opracowanie nowego GPR. W ostatnim półroczu 2026 – opracowanie raportu
ewaluacyjnego z 10-letniego okresu realizacji GPR.
Pozyskiwanie danych
Sytuacja związana z pozyskiwaniem danych dla monitoringu zmian stanu obszaru, ich
kompletnością i rzetelnością opisana została w rozdziale 2. niniejszego raportu. Wraz
z informatyzacją miejskich jednostek oraz dopracowaniem systemu zbierania danych,
problemy z pozyskiwaniem odpowiednich danych są coraz mniejsze.
Natomiast dane dotyczące postępów w realizacji przedsięwzięć podstawowych i pozostałych
zadań rewitalizacyjnych pozyskiwane są od właścicieli danych przez Biuro ds. Rewitalizacji
w cyklu kwartalnym. Proces ten w 2018 roku realizowany był bez formalnej procedury, jedynie
przy wykorzystaniu arkuszy kalkulacyjnych programu Excel, co w znaczący sposób wpływało
na sprawność przekazywania danych. Kompilowanie i gromadzenie danych pozyskiwanych w
ten sposób było czasochłonne. Począwszy od danych za 2019 r., proces przekazywania danych
będzie się już odbywał przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi informatycznych
opracowanych wraz z Łódzkiem Ośrodkiem Geodezji.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że kwartalne gromadzenie danych o postępie w realizacji
przedsięwzięć, które raz do roku interpretowane są pod kątem ich wpływu na stan obszaru
rewitalizacji, wydaje się nie przynosić większych korzyści, niż miałoby raportowanie półroczne.
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Wdrożenie narzędzi informatycznych
Przy realizacji zadań związanych z monitoringiem Biuro ds. Rewitalizacji współpracuje
z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji, który na potrzeby niniejszego raportu opracował dane
dotyczące stanu zjawisk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych oraz ich zmian
na terenie miasta w formie kartogramów.
W I kwartale 2019 r. ŁOG, we współpracy z Biurem ds. Rewitalizacji, zakończył prace
wdrożeniowe w zakresie projektu pn. Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej
strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi. Narzędzia informatyczne powstałe w wyniku realizacji
ww. projektu otworzą nowe możliwości sprawnego monitoringu a także szczegółowej analizy
i prezentacji danych. Zostaną wykorzystane w następnych latach do bardziej pogłębionych
badań, których wyniki umieszczane będą w corocznych Raportach z monitoringu realizacji
i oceny osiągania celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+.
W ramach ww. projektu na portalu rewitalizacja.lodz.pl powstała także zakładka służąca
do wprowadzania danych z postępu realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez
jednostki za nie odpowiedzialne. Wprowadzane dane będą automatycznie zasilały system
prezentacji danych, ułatwiając tworzenie zestawień i analiz.
Zakres raportu
W raporcie za 2018 r. po raz pierwszy zawarte zostały roczne dane o projektach
rewitalizacyjnych zaprezentowane w tabelach raportujących. Tabele powstały poprzez
scalenie informacji cząstkowych, otrzymanych od realizatorów projektów stanowiących
podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz projektów realizujących typy pozostałych
dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych określone w GPR.
Badania jakościowe
Na system monitorowania realizacji GPR i oceny postępów osiągania jego celów składają się
następujące etapy:
1) etap monitoringu,
2) etap oceny postępu osiągania celów rewitalizacji, podzielony na dwa podetapy:
a) ocena wskaźnikowa (oparta o wynik monitoringu stanu obszaru poprzez zliczenie
odpowiednich wskaźników i polegająca na zbadaniu ich rozkładu przestrzennego
i zmian w czasie),
b) ocena pogłębiona (będąca interpretacją oceny wskaźnikowej opartą o wyniki badań
jakościowych uzupełniających wiedzę wynikającą z oceny wskaźnikowej poprzez
dodanie do oceny wstępnej kontekstu interpretacyjnego).
Przedmiotem badania jakościowego może być jedynie materiał porównawczy z co najmniej
dwóch kolejnych lat, przy założeniu dostępności i kompletności danych. Należy również
pamiętać, że oddziaływanie jakiegokolwiek zadania zakończonego oczekiwanym rezultatem
warto badać najwcześniej rok po zaistnieniu rezultatu, a w przypadku inwestycji – dwa lata po
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oddaniu jej do użytkowania. Badania wcześniejsze nie dają wartościowego wyniku.
Co więcej, ewentualne przyszłe wyniki badań jakościowych potwierdzające w pierwszych
latach postępujące pogorszenie sytuacji, a dopiero po 2021 roku poprawę, należy
interpretować jako wcześniej przewidywane i zgodne z założeniami (System wskaźników
oceny postępów osiągania celów GPR, W. Kłosowski, 2017).
Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, że przedsięwzięcia rewitalizacyjne znajdują się w fazie
realizacji, zaplanowane badania jakościowe - polegające na interpretacji uzyskanych
wskaźników ilościowych oraz przeprowadzeniu pogłębionych badań jakościowych, a także
analizie ich wyników - dotyczyć na tym etapie powinny, w ocenie Biura ds. Rewitalizacji,
procesu relokacji mieszkańców, w tym w szczególności odpowiedzieć na pytanie o sposób
funkcjonowania najemców lokali z zasobu miasta w trakcie zmiany miejsca zamieszkania.
Zgromadzenie takiej wiedzy w początkowym okresie realizacji GPR pozwoli w przyszłości
ocenić, jaki wpływ na koncentrację problemów społecznych w łódzkim śródmieściu mógł mieć
proces rewitalizacji.
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2. MONITORING ZMIAN STANU OBSZARU
W pierwszej części raportu opisane zostały wyniki monitoringu stanu obszaru. Pod tym
pojęciem rozumiemy zbieranie danych generowanych przez poszczególne jednostki miejskie
prowadzące rejestry danych dotyczące różnorodnych zjawisk – zgodnie z kompetencjami.
Dane te pozyskiwane są przez Biuro ds. Rewitalizacji raz do roku, według stanu na dzień
31 grudnia. Stanowią one punkt wyjścia dla dalszych przeliczeń wskaźników prostych G,
cząstkowych C, zbiorczych Z i w efekcie dla obliczenia wskaźnika sukcesu rewitalizacji - R,
stanowiącego syntetyczne podsumowanie kierunku obserwowanych na obszarze rewitalizacji
zmian.
Ryc. 1 Monitoring stanu obszaru w strukturze systemu monitoringu i oceny realizacji GPR

Opracowanie: W. Kłosowski

Do systemu monitoringu, zgodnie z założeniem GPR zilustrowanym na powyższym schemacie
(Ryc. 1), spływać powinny 44 dane surowe D. Szczegółowe informacje
nt. dostępności oraz kompletności danych za rok 2018 zawarto w Tabeli 1. Dostępność
i kompletność danych D za rok 2018.
Nie udało się uzyskać 10 z 44 danych, natomiast z pozyskanych 34 - 2 dane były niekompletne
lub trudne do ustandaryzowania. Każdy przypadek opatrzono w tabeli komentarzem
opisującym rodzaj napotkanych trudności i przewidywany czas, kiedy dane będą dostępne.
Na etapie aktualizacji GPR przewidziano pewne problemy z pozyskaniem ww. danych
i opracowano system obliczania wskaźników z ich pominięciem, jednak rozwiązanie
to powinno być tymczasowe, a w raportach za kolejne lata liczba niedostępnych danych
powinna się systematycznie zmniejszać.
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Tabela 1. Zestawienie danych za rok 2018 – dostępność i kompletność danych

Dane

Zakres

D1

ludność ogółem (zameldowania na
pobyt stały i czasowy razem) według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
ludność w wieku przedprodukcyjny
(dzieci i młodzież do 24 lat) według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
ludność w wieku produkcyjnym –
osoby od 25 do 60 roku życia według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
ludność w wieku poprodukcyjnym
osoby powyżej 60 roku życia według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
bezrobotni ogółem według stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r. po punktach
adresowych;
bezrobotni do 34 życia według stanu
na dzień 31 grudnia 2018r. po
punktach adresowych;
bezrobotni powyżej 50 roku życia
według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r. po punktach adresowych;

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Jednostka dostarczająca
dane

Otrzymano (T/N)

Dane
kompletne
i poprawne
(T/N)

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Wydział Spraw
Obywatelskich

Powiatowy Urząd Pracy

Komentarz
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D8

bezrobotni długotrwale według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
bezrobotni zaliczeni do III profilu
według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r. po punktach adresowych;
zasiłki stałe pomocy społecznej –
świadczenia ogółem według stanu na
dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
osoby w rodzinach pobierających
zasiłek stały – według stanu na dzień
31 grudnia 2018 r. po punktach
adresowych;
pomoc na dożywianie dzieci:
świadczenia ogółem – według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
osoby w rodzinach pobierających
pomoc na dożywianie dzieci – według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
procedury Niebieskiej Karty będące w
toku (otwarte i nie zamknięte) według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;

D9

D10

D11

D12

D13

D14

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

N

N
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Informacje o lokalizacji Niebieskich Kart zostały
przekazane wyłącznie dla roku 2015, MOPS nie wyraził
zgody na udostępnianie danych dla lat kolejnych ze
względu na ochronę danych osobowych. Biuro ds.
Rewitalizacji podejmie działania mające na celu
umożliwienie pozyskania tych danych w zakresie
niezbędnym dla celów statystycznych w ramach
monitoringu GPR zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Przewiduje się, że dane będą
dostępne w 2020 r.
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D15

absolwenci szkoły podstawowej:
uśrednione dla miasta wyniki ze
sprawdzianu kończącego szkołę
podstawową, z którego ocena jest
normalizowana na poziomie kraju na
skalach staninowych;
absolwenci szkoły podstawowej:
indywidualne wyniki ze sprawdzianu
kończącego szkołę podstawową z
oceną normalizowaną na skalach
staninowych – po punktach
adresowych;
głosujący w Budżecie Obywatelskim –
liczba w danym roku, po punktach
adresowych zamieszkania
głosującego;

D16

D17

D18

N

Po raz pierwszy egzamin został przeprowadzony w roku
szkolnym 2018/2019. Dane będą dostępne w 2020 r.

Wydział Edukacji

N

Biuro ds. Partycypacji
Społecznej

czytelnictwo w bibliotekach
publicznych i filiach:
aktywni czytelnicy (ci, którzy w danym
roku wypożyczyli co najmniej jeden
wolumin) – suma roczna po punktach Biblioteka Miejska w Łodzi
adresowych zamieszkania; lub
liczba wypożyczonych woluminów
rocznie – po punktach adresowych
zamieszkania wypożyczających;
komunalne lokale użytkowe ogółem –
Zarząd Lokali Miejskich
po punktach adresowych lokalu

D19

N

N

N

N

T

T

T

T
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Brak danych dla lat 2016 - 2018. Osoby głosujące nie są
zobowiązane do podania swojego miejsca zamieszkania.
Stosuje się wzory zamienne dla obliczeń dalszych
wskaźników, jednak występuje pilna potrzeba
rozpoczęcia monitoringu danych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego. Biuro ds. Rewitalizacji rekomenduje
zmianę sposobu obliczania wskaźnika.
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D20

zadłużone komunalne lokale
użytkowe (zadłużenie ponad 2
miesiące) według stanu na dzień31
grudnia po punktach adresowych
czynni przedsiębiorcy – według stanu
na dzień 31 grudnia 2018r., po
Główny Urząd
punktach adresowych wykonywanej
Statystyczny
działalności (CEIDG);
zarejestrowani w danym roku
przedsiębiorcy – suma roczna po
punktach adresowych wykonywanej
Biuro Promocji
działalności (CEIDG);
Zatrudnienia i Obsługi
wyrejestrowani w danym roku
Działalności Gospodarczej
przedsiębiorcy po punktach
adresowych wykonywanej działalności
(CEIDG);
lokale mieszkalne OGÓŁEM w
budynkach komunalnych i budynkach
wspólnot z udziałem gminy – na
Zarząd Lokali Miejskich
podstawie bazy danych DOM5,
według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r., po punktach adresowych;
lokale mieszkalne ogrzewane
indywidualnymi paleniskami na
paliwa stałe w budynkach
komunalnych i budynkach wspólnot z
Zarząd Lokali Miejskich
udziałem gminy, – na podstawie bazy
danych DOM5, według stanu na dzień
31 grudnia 2018 r. po punktach
adresowych
mieszkańcy zamieszkujący nie dalej niż
Łódzki Ośrodek Geodezji
280 m od najbliższego przystanku MPK

D21

D22

D23

D24

D25

D26

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

N

T

T
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Niekompletne dane pozyskane zostały po raz pierwszy w
2018 r. W 2019 r. wypełnienie danymi wynosi 52 %. Dane
nie zostaną wykorzystane, gdyż przyjęta w metodologii
użyteczność diagnostyczna dla celów monitoringu GPR to
85% wypełnienia. Należy dążyć do zwiększenia
wypełnienia danymi.

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za
rok 2018

lub nie dalej niż 350 m od najbliższego
węzła przesiadkowego – według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r. po
punktach adresowych;
mieszkańcy zamieszkujący nie dalej niż
350 m od najbliższej atrakcyjnej
przestrzeni miejskiej o cechach
inkluzywnych – według stanu na dzień
31 grudnia 2018 r. po punktach
adresowych;
lokale mieszkalne w stanie
technicznym złym (powyżej 70%
zużycia technicznego) w budynkach
komunalnych i budynkach wspólnot z
udziałem gminy – na podstawie bazy
danych DOM5, według stanu na dzień
31 grudnia 2018r., po punktach
adresowych;
powierzchnia lokali użytkowych
ogółem – na podstawie bazy danych
DOM5, według stanu na dzień 31
grudnia 2018 r., po punktach
adresowych;
powierzchnia lokali użytkowych
będących w stanie złym (powyżej 70%
zużycia techn.) – na podstawie bazy
danych DOM5, według stanu na dzień
31 grudnia 2018 r., po punktach
adresowych;
budynki zabytkowe indywidualnie
wpisane do rejestru zabytków ogółem

D27

D28

D29

D30

D31

Biuro ds. Rewitalizacji

T

T

N

N

Zarząd Lokali Miejskich

Biuro Miejskiego
Konserwatora

T

N

N

N

N

N
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Stopień wypełnienia danymi bazy DOM5 prowadzonej
przez Zarząd Lokali Miejskich za rok 2018 nie pozwala na
ich wykorzystanie do obliczenia wskaźników.

Za 2018 rok nie były dostępne dane dot. stanu krajobrazu
kulturowego; w 2019 r. w Biurze Miejskiego

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za
rok 2018

– według stanu na dzień 31 grudnia
2018 r., po punktach adresowych;
D32

budynki zabytkowe indywidualnie
wpisane do rejestru zabytków
wymagające remontu – według stanu
na dzień 31 grudnia 2018 r., po
punktach adresowych
budynki wpisane do gminnej
ewidencji zabytków ogółem – według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., po
punktach adresowych;
budynki wpisane do gminnej
ewidencji zabytków wymagające
remontu – według stanu na dzień 31
grudnia 2018 r., po punktach
adresowych;
zarejestrowane organizacje
pozarządowe – według stanu na dzień
31 grudnia 2018 r., po punktach
adresowych;
wnioski do Budżetu Obywatelskiego –
suma w danym roku, po punktach
adresowych lokalizacji wniosku;

D33

D34

D35

D36

D37

Usunięte drzewa w szt. – po punktach
adresowych;

D38

Nowo nasadzone drzewa w szt. – po
punktach adresowych;

D39

Usunięte krzewy w m2 – po punktach
adresowych;

Zabytków/Biuro ds.
Rewitalizacji

N

N

N

Biuro ds. Spraw
Partycypacji Społecznych

T

T

Biuro do Spraw
Partycypacji Społecznej

T

T

T

T

T

T

T

T

Zarząd Zieleni Miejskiej
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Zabytków
rozpoczęto
realizację
przedsięwzięcia nr 102 Coroczna inwentaryzacja stanu
walorów krajobrazu kulturowego Łodzi, które dostarczy
dane D31 – D34. Rok 2019 będzie rokiem bazowym dla
dalszych analiz porównawczych.
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W 2018 r. dane pozyskano z Biura Promocji i Nowych
Mediów.
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D40

Nowo nasadzone krzewy w m2 – po
punktach adresowych;

D41

Wykroczenia zakłócania spokoju i
porządku publicznego – interwencje
policji;
Wykroczenia zakłócania spokoju i
porządku publicznego – interwencje
straży miejskiej;
Wykroczenia spożywania alkoholu w
miejscu zabronionym – interwencje
policji;
Wykroczenia spożywania alkoholu w
miejscu zabronionym – interwencje
straży miejskiej.

D42

D43

D44

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Straż Miejska, Komenda
Miejska Policji

Opracowanie: Biuro ds. Rewitalizacji, Łódzki Ośrodek Geodezji
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2.1 Monitoring zjawisk – wskaźniki proste (G)
Pierwszy etap procesu monitorowania, opisany powyżej, polegał na uporządkowaniu, opracowaniu
i zliczeniu tzw. danych surowych. Na ich podstawie wylicza się i gromadzi w systemie monitoringu
31 wskaźników, składających się na zjawisko kryzysowe (oznaczenia od G1 do G31). Wskaźniki te zostały
opisane w Tabeli 2. poniżej.
Tabela 2. Wskaźniki proste G
Nr

Zakres danych
generowanych

Sposób generowania danych z tego zakresu

D. źródłowe

G1

Nadreprezentacja
grup wieku

Ekonomiczne grupy wieku reprezentowane
w populacji danego sześciokąta liczniej niż średnio
w obszarze

D1, D2, D3, D4

G2

Natężenie bezrobocia
ogółem

Liczba bezrobotnych ogółem przypadająca na 1000
ludności w wieku produkcyjnym

D3, D5

G3

Natężenie bezrobocia
wśród młodych

Liczba bezrobotnych do 35 roku życia przypadająca
na 1000 ludności w wieku produkcyjnym

D3, D6

G4

Natężenie bezrobocia
w grupie +50

Liczba bezrobotnych po 50 roku życia przypadająca
na 1000 ludności w wieku produkcyjnym

D3, D7

G5

Natężenie bezrobocia
długotrwałego

Liczba bezrobotnych długotrwale przypadająca na
1000 ludności w wieku produkcyjnym

D3, D8

G6

Natężenie bezrobocia
III profilu

Liczba bezrobotnych III profilu przypadająca na
1000 ludności w wieku produkcyjnym

D3, D9

G7

Zsumowany umowny
strumień świadczeń

Suma liczby zasiłków: stałego i pomocy na
dożywianie dzieci – liczba bezwzględna

D10, D12

G8

Natężenie pobierania
zasiłku stałego

Liczba osób w rodzinach, w których wypłacany jest
zasiłek stały, w przeliczeniu na 1000 ludności

D1, D11

G9

Natężenie pobierania
pomocy na dożywianie
dzieci

Liczba osób w rodzinach, w których wypłacana jest
pomoc na dożywianie dzieci, w przeliczeniu na 1 tys.
ludności

D1, D13

G10

Natężenie problemu
przemocy domowej

Liczba procedur Niebieskiej Karty w toku
w przeliczeniu na 10 tys. ludności

D1, D14

G11

Natężenie problemów
edukacyjnych

Lokalna średnia wyników egzaminów kończących
ostatnią klasę szkoły podstawowej

D15, D16

G12

Intensywność
głosowania
w budżecie
obywatelskim

Głosujący w Budżecie Obywatelskim na 1000
ludności

D1, D17

G13

Intensywność
czytelnictwa
w bibliotekach i filiach

Czytelnicy, którzy w danym roku wypożyczyli co
najmniej jeden wolumin – w przeliczeniu na 1000
ludności

D1, D18

G14

Natężenie zadłużenia
lokali użytkowych

Komunalne lokale użytkowe: lokale zadłużone jako
odsetek lokali ogółem

D19, D20

G15

Natężenie problemu
słabnięcia firm

Saldo przyrostu/ubytku firm (zarejestrowania
minus wyrejestrowania) na 100 firm istniejących

G16

Natężenie problemu
niskiej emisji

Lokale komunalne ogrzewane indywidualnymi
paleniskami na paliwa stałe jako odsetek lokali
komunalnych ogółem

D21, D22, D23
D25
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Nr

Zakres danych
generowanych

Sposób generowania danych z tego zakresu

D. źródłowe

G17

Deficyt dostępu do
transportu
publicznego

Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej
niż 280 m od najbliższego przystanku MPK
i dalej niż 350 metrów od najbliższego węzła sieci
transportu miejskiego jako odsetek liczby
mieszkańców ogółem (według rozkładu stałych
przystanków)

G18

Deficyt dostępu do
atrakcyjnych
przestrzeni

Liczba mieszkańców zamieszkujących dalej niż 350
m od najbliższej atrakcyjnej przestrzeni miejskiej
jako odsetek liczby mieszkańców ogółem

D1, D27

G19

Natężenie problemu
złego stanu mieszkań

Liczba lokali mieszkalnych w stanie technicznym
złym jako odsetek liczby lokali mieszkalnych
ogółem

D24, D28

G20

Skala potrzebnych
remontów mieszkań

Liczba lokali mieszkalnych w stanie technicznym
złym – liczba bezwzględna

D28

G21

Natężenie problemu
złego stanu lokali
użytkowych

Powierzchnia lokali użytkowych będących w stanie
złym jako odsetek powierzchni lokali użytkowych
ogółem

D29, D30

G22

Skala wyzwań
remontowych
w lokalach
użytkowych

Powierzchnia lokali użytkowych będących w stanie
złym jako liczba bezwzględna

G23

Potencjał kulturowy
zabytków
rejestrowych

Budynki zabytkowe indywidualnie wpisane do
rejestru niewymagające remontu jako odsetek
budynków zabytkowych ogółem

D31, D32
(D31-D32) /D31

G24

Potencjał kulturowy
zabytków wpisanych
do gminnej ewidencji

Budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków
niewymagające remontu jako odsetek budynków
w ewidencji ogółem

D33, D34
(D33-D34) /D34

G25

Optymizm
gospodarczy

Liczba nowo zarejestrowanych firm na 1000
ludności

D1, D22

G26

Intensywność
zrzeszania się
obywateli

Liczba zarejestrowanych organizacji
pozarządowych na 10 tys. ludności

D1, D35

G27

Zaangażowanie
obywateli w obszar

Liczba wniosków do Budżetu Obywatelskiego
dotyczących danego obszaru – liczba bezwzględna

D36

G28

Ubytki potencjału
zieleni urządzonej

Usunięcia krzewów i drzew w metrach
kwadratowych (przeliczeniowo – jedno drzewo =
25 m2)

D37, D39

G29

Przyrost potencjału
zieleni urządzonej

Nasadzenia krzewów i drzew w metrach
kwadratowych (przeliczeniowo – jedno drzewo =
25 m2)

D38, D40

G30

Wykroczenia
zakłócania spokoju i
porządku publicznego

Zsumowana z danych policji i straży miejskiej liczba
wykroczeń zakłócania spokoju i porządku
publicznego na 1 tys. ludności

D41, D42

G31

Wykroczenia
spożywania alkoholu
w miejscu
zabronionym

Zsumowana z danych policji i straży miejskiej liczba
wykroczeń spożywania alkoholu w miejscu
zabronionym na 1 tys. ludności

D43, D44

D1, D26

D30

Opracowanie: W. Kłosowski
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Mapa Łodzi z oznaczonym obszarem rewitalizacji

Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji

Mapa Łodzi z oznaczonym obszarem rewitalizacji i naniesioną siatką heksagonów
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2.2 Monitoring problemów i potencjałów – wskaźniki cząstkowe (C)
Analizę zjawisk wraz z ich rozkładem przestrzennym rozpoczynamy na etapie wyliczania
wskaźników C zebranych w grupy zagadnień obrazujących problemy i potencjały występujące
na obszarze Łodzi.
2.2.1 Wskaźniki problemów
Wskaźnik problemów bezrobocia (C1)
Wskaźnik obrazuje natężenie problemów bezrobocia w danym obszarze w stosunku
do średniego bezrobocia w Łodzi. Przy jego wyliczaniu uwzględnia się następujące dane G:
1.
2.
3.
4.
5.

natężenie bezrobocia ogółem (G2),
natężenie bezrobocia wśród młodych (G3),
natężenie bezrobocia w grupie 50+ (G4),
natężenie bezrobocia długotrwałego (G5),
natężenie bezrobocia III profilu (osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jedynie
dla ubezpieczenia zdrowotnego, a nie mające zamiaru podjąć pracy) (G6).

Należy zauważyć, że przy wyliczaniu wskaźnika podwyższone znaczenie mają bezrobocie ludzi
młodych, bezrobocie osób w wieku 50+ oraz bezrobocie tzw. III profilu.
Rok 2018 był kolejnym rokiem, w którym zaobserwowano spadek stopy bezrobocia w skali
całego kraju. Na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 5,8 % (dane GUS).
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Rozkład miejsc problemowych pokrywa się z danymi za 2016 i 2017 rok. Na mapie obrazującej
występowanie zjawiska bezrobocia w 2018 roku w Łodzi wyraźnie widać, iż koncentracja
problemów związanych ze znalezieniem zatrudnienia występuje na obszarze rewitalizacji, w
tym zwłaszcza w jego północno-zachodniej oraz południowo-wschodniej części:
 w rejonie okolic Placu Wolności z ulicami: Pomorską, Solną, Wschodnią i
Włókienniczą oraz Legionów i Gdańską,
 w rejonie ograniczonym ulicami: Zieloną, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich,
Pogonowskiego, Żeromskiego i Skłodowskiej-Curie,
 w rejonie ulic: Ceglanej, Krótkiej, Rycerskiej, Joselewicza i Berlińskiego,
 w rejonie ulic: Milionowej, Senatorskiej, Dębowej, Grabowej, Sosnowej, Kruczej i
Kaliskiej,
 w rejonie ulic: Abramowskiego i Targowej (od ul. Fabrycznej do ul. Tylnej).
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Powyższa mapa obrazuje zmianę stanu (ujęcie dynamiczne) zjawiska bezrobocia w Łodzi. Stan
zjawiska w porównaniu z rokiem poprzednim uległ poprawie na większości obszaru Starego
Polesia, w okolicach Nowego Centrum Łodzi oraz Nowej Dzielnicy. Największa poprawa
zauważalna jest na obszarze rewitalizacji.
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W związku z projektami rewitalizacji obszarowej wykonano dodatkową, bardziej szczegółową
analizę przestrzenną zjawiska na objętych nimi terenach. Na mapie prezentującej rozkład
zjawisk przy wykorzystaniu metody analizy przestrzennej w oparciu o jednostki urbanistyczne
(wyznaczone po granicach w terenie, bez nakładania siatki sześciokątów) najlepszą sytuacją,
jeśli chodzi o natężenie problemów bezrobocia, charakteryzują się okolice Parku Sienkiewicza
i Pasażu Schillera, najgorszą natomiast obszary północne. Z kolei w porównaniu z pozostałą
częścią miasta, obszar rewitalizacji, a w szczególności obszar projektów 1 – 8 ROCŁ,
charakteryzuje się gorszą niż przeciętna sytuacją na rynku pracy.
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Wskaźnik problemów ubóstwa (C2)
Wskaźnik obrazuje natężenie problemów ubóstwa na danym obszarze w stosunku
do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym podwyższoną wagę w obliczaniu
całościowego wskaźnika ma ubóstwo w rodzinach z dziećmi.
Przy jego wyliczaniu uwzględnione zostały następujące dane:
 pobierane zasiłki (G8),
 korzystanie z pomocy na dożywianie dzieci (G9).
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Na mapie obrazującej występowanie problemu ubóstwa w 2018 roku w Łodzi wyraźnie daje
się zauważyć, iż koncentracja problemów związanych z tym zjawiskiem znajduje się na
obszarze rewitalizacji, a ich rozkład przestrzenny zbieżny jest z mapą ilustrującą problemy
związane z bezrobociem (wskaźnik C1) tj. występuje zwłaszcza w jego północno-zachodniej
oraz południowo-wschodniej części:
 w rejonie okolic Placu Wolności z ulicami: Pomorską, Solną, Wschodnią
i Włókienniczą oraz Legionów i Gdańską,
 w rejonie ograniczonym ulicami: Zieloną, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich,
Pogonowskiego, Żeromskiego i Skłodowskiej-Curie,
 w rejonie ulic: Ceglanej, Krótkiej, Rycerskiej, Joselewicza i Berlińskiego,
 w rejonie ulic: Milionowej, Senatorskiej, Dębowej, Grabowej, Sosnowej, Kruczej
i Kaliskiej,
 w rejonie ulic: Abramowskiego i Targowej (od ul. Fabrycznej do ul. Tylnej).
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W porównaniu z rokiem poprzednim uwagę zwraca pogorszenie sytuacji w okolicach
ul. Wigury i ul. Sienkiewicza oraz ul. Przędzalnianej, które bezpośrednio sąsiadują z obszarami,
na których sytuacja uległa największej poprawie – okolice ul. Wodnej i Nawrot. Najbardziej
widoczna poprawa wskaźników wskazujących na problem ubóstwa występuje w okolicach ul.
Zarzewskiej.
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W porównaniu z resztą miasta, obszar rewitalizacji, a w szczególności obszar projektów 1 – 8
ROCŁ, charakteryzuje się większym niż przeciętne natężeniem wskaźnika wskazującego na
problem ubóstwa. Spośród obszarów objętych projektami 1 – 8 ROCŁ najlepszą sytuacją
charakteryzują się okolice Parku Sienkiewicza i Pasażu Schillera oraz ul. Traugutta i ul.
Moniuszki, najgorszą natomiast obszary północne.
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Wskaźnik deficytu bezpieczeństwa i porządku publicznego (C3)
Wskaźnik obrazuje zagadnienia dotyczące:




występowania przemocy domowej (G10),
zgłaszanych incydentów zakłócenia spokoju i porządku publicznego (G30),
wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych (G31).

Uwaga: ze względu na brak danych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczących
procedury Niebieskiej Karty zarówno za rok 2018, jak i lata poprzednie 2016 i 2017 (dane D14
oraz wskaźnik G10), dla wskaźnika C3 stosowany jest tymczasowy wzór pomijający
te dane. Co oznacza, że w chwili obecnej wskaźnik ten pozwala ocenić jedynie zagadnienia
związane z zakłóceniami spokoju i porządku publicznego oraz wykroczeniami związanymi
ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych.
W 2019 r. Biuro ds. Rewitalizacji zweryfikuje możliwość podjęcia działań mających na celu
wprowadzenie procedury pozwalającej na zbieranie danych statystycznych dotyczących
procedury Niebieskiej Karty w sposób zapewniający przestrzeganie przepisów o ochronie
danych osobowych w zgodzie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
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W 2018 r. w centralnej część obszaru rewitalizacji, wzdłuż osi ul. Piotrkowskiej z rozległymi
obszarami po obu jej stronach, w 2018 r. występuje bardzo wyraźna koncentracja deficytu
bezpieczeństwa. Warto przypomnieć ponownie, że wskaźnik ten w raporcie odnosi się do
zgłoszeń związanych z zakłóceniami spokoju i porządku publicznego oraz wykroczeniami
związanymi
ze spożywaniem alkoholu w miejscach zabronionych. Bezpieczeństwo
w pozostałych obszarach ma charakter zróżnicowany.

str. 32
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 +

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2018

Należy zauważyć, iż na obszarze wzdłuż ul. Piotrkowskiej oraz w rejonie Starego Polesia
następuje relatywna poprawa stanu poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w
porównaniu z danymi z 2017 roku. Pogorszenie zaobserwować natomiast można w okolicach
ulic: Zamenhofa, Tymienieckiego i Księży Młyn oraz Pomorskiej między Kilińskiego a Sterlinga,
a także Pasażu Schillera.
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Obszar rewitalizacji, a także tereny objęte projektami 1 – 8 ROCŁ, charakteryzują się niższym
niż średni poziomem bezpieczeństwa i porządku publicznego w porównaniu do obszaru całego
miasta.
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Wskaźnik problemów edukacyjnych (C4)
Wskaźnik obrazuje natężenie problemów edukacyjnych na danym obszarze w stosunku
do średniego natężenia tych problemów w Łodzi na przykładzie wyników sprawdzianu
na koniec szkoły podstawowej. Wskaźnik jest przeliczony przez odchylenie wyniku
od średniej. Jest on wyliczany z niewielkiej populacji (tyko rocznik kończący szkołę
podstawową), stąd też należy go odczytywać poprzez rozleglejsze obszary dominacji niskiego
lub wysokiego poziomu wskaźnika, nie zaś poprzez stan w pojedynczym heksagonie.
Uwaga: Dla roku 2018 nie da się wyliczyć wskaźnika natężenia problemów edukacyjnych ze
względu na fakt, iż w wyniku reformy systemu sprawdzian ósmoklasisty odbędzie się po raz
pierwszy dopiero w 2019 roku. Dla lat 2017 i 2018 przepisana została zatem wartość z 2016
r. (ostatni sprawdzian szóstoklasisty odbył się w roku szkolnym 2015/2016). Począwszy
od 2019 r. uwzględniany już będzie wynik egzaminu uczniów kończących szkołę podstawową
- po ósmej klasie.

Na mapie obrazującej występowanie problemów edukacyjnych w Łodzi wyraźnie widać, iż
koncentracja problemów związanych z tym zjawiskiem znajduje się na obszarze rewitalizacji,
w tym zwłaszcza w okolicach Starego Polesia oraz wzdłuż ul. Przybyszewskiego na odcinku od
ul. Rzgowskiej do ul. Kilińskiego. W dużej mierze pokrywa się z obszarami występowania
problemów z bezrobociem (C1) i ubóstwem (C2).
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W porównaniu z resztą miasta obszar rewitalizacji, a w szczególności obszar projektów 1 – 8
ROCŁ, charakteryzuje się gorszą niż przeciętna sytuacją w dziedzinie edukacji. Spośród
obszarów objętych projektami 1 – 8 ROCŁ najmniejsze natężenie problemów edukacyjnych
występuje w okolicach Parku Sienkiewicza i Pasażu Schillera, najwyższe natomiast na
obszarach północnych.

str. 36
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 +

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2018

Wskaźnik problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa (C5)
Wskaźnik uwzględnia zagadnienia związane z:



poziomem czytelnictwa w bibliotekach (G12),
udziałem w głosowaniach nad Budżetem Obywatelskim (G13).

Wskaźnik obrazuje natężenie problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu
publicznym i kulturalnym na danym obszarze, przy czym nieco podwyższone znaczenie ma
uczestnictwo w życiu publicznym. Z uwagi na brak części danych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego wskaźnik C5 jest generowany po adresach zameldowania osób
wypożyczających książki.

UWAGA: wskaźnik obliczony ze wzoru tymczasowego obrazuje wyłącznie czytelnictwo
w bibliotekach (w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego zjawiska w Łodzi)
jako pośrednią miarę uczestnictwa w życiu kulturalnym. Nie uwzględniono w nim
niedostępnych danych o aktywności głosowania w budżecie obywatelskim (ze względu
na brak możliwości wykorzystania danych osobowych) wskaźnik ma więc obniżoną
reprezentatywność. Biuro ds. Rewitalizacji rozważa możliwość zmiany sposobu obliczania
wskaźnika poprzez wykorzystanie innych danych.
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Z analizy danych wynika, że obszar rewitalizacji nie jest obszarem kryzysu czytelnictwa
rozumianego jako poziom czytelnictwa w bibliotekach.
Warto zauważyć, iż niższa liczba wypożyczeń książek w bibliotekach nie koreluje z ubóstwem,
a raczej z odległością od filii bibliotecznych (wyspami intensywnego czytelnictwa są właśnie
okolice siedzib poszczególnych filii bibliotecznych).
Na mapie obrazującej występowanie problemu niewystarczającego poziomu uczestnictwa
w 2018 roku w Łodzi wyraźnie widać, iż koncentracja problemów związanych z tym zjawiskiem
znajduje się w północno-zachodniej części obszaru rewitalizacji.
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W porównaniu z rokiem poprzednim uwagę zwraca pogorszenie sytuacji w okolicach
ul. 1 Maja (od al. Włókniarzy do ul. Żeligowskiego) oraz ul. Przybyszewskiego (do ul. Rzgowskiej
do ul. Kilińskiego) oraz między ul. Bednarska a ul. Strycharską. Najbardziej widoczne
polepszenie wskaźników dotyczących problemów niewystarczającego poziomu uczestnictwa
skoncentrowane jest w rejonie ul. Struga, ul. Lipowej i ul. Skłodowskiej – Curie, choć obszar
ten w dalszym ciągu wykazuje się gorszym poziomem uczestnictwa niż pozostała część obszaru
rewitalizacji.
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Obszar rewitalizacji, a w szczególności obszar projektów 1 – 8 ROCŁ charakteryzuje się
podobną sytuacją w zakresie poziomu uczestnictwa jak pozostała część miasta. Spośród
obszarów objętych projektami 1 – 8 ROCŁ najniższym natężeniem problemów
niewystarczającego poziomu uczestnictwa charakteryzują się okolice Parku Sienkiewicza i
Pasażu Schillera, najwyższym natomiast obszary północno-zachodnie.
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Wskaźnik problemów gospodarczych (C6)
Kolejny wskaźnik obrazuje natężenie problemów gospodarczych w danym obszarze
w stosunku do średniego natężenia tych problemów w Łodzi, przy czym na wskaźnik w
równym stopniu wpływają:



natężenie zadłużenia lokali użytkowych (zadłużone komunalne lokale użytkowe jako
odsetek komunalnych lokali użytkowych ogółem) (G14),
natężenie problemu słabnięcia firm (saldo przyrostu/ubytku firm (zarejestrowania
minus wyrejestrowania) na 100 firm istniejących (G15).
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Z analizy mapy obrazującej rozmieszczenie problemów gospodarczych zdaje się wynikać, iż
obszar rewitalizacji jest miejscem, gdzie obserwuje się wysoką wartość wskaźnika problemów
gospodarczych. Może to wynikać z faktu, iż w centrum zlokalizowana jest większość
komunalnych lokali użytkowych, w tym tych zadłużonych. Na osiedlach poza obszarem
rewitalizacji nie występuje tak duże zagęszczenie lokali użytkowych komunalnych a struktura
zabudowy składa się w dużej mierze z budynków prywatnych lub spółdzielczych, w których
poziom zadłużenia nie jest monitorowany, co może w istotny sposób zaburzać wskaźnik. Druga
część składowa wskaźnika – natężenie problemu słabnięcia firm - wskazuje na dobrą kondycje
gospodarczą centrum miasta w zakresie życia gospodarczego.
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Heksagony, w których obserwować można różnice w 2018 roku względem 2017 roku w
odniesieniu do natężenia problemów gospodarczych rozmieszczone są mozaikowo na
obszarze rewitalizacji, co świadczy o braku wyraźnego trendu przestrzennego przy
jednoczesnych niewielkich zmianach występujących w poszczególnych lokalizacjach.
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Spośród obszarów objętych projektami 1 – 8 ROCŁ najniższe natężenie problemów
gospodarczych obserwuje się w okolicach Nowego Centrum Łodzi oraz rejonie ul. Jaracza, ul.
Narutowicza i ul. Rewolucji 1905 r.
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Wskaźnik problemów środowiskowych (C7)
Za wskaźnik natężenia problemów środowiskowych C7 przyjmujemy wartość danych G16:
 natężenie problemu niskiej emisji (lokale komunalne ogrzewane indywidualnymi
paleniskami na paliwa stałe jako odsetek lokali komunalnych ogółem).
Uwaga: W tym przypadku wypełnienie danymi wynosi jedynie 52%, a wg autora systemu
monitoringu dla łódzkiego GPR użyteczność diagnostyczna to 85% wypełnienia. Ze względu na
niski stopień wypełnienia systemu DOM5 danymi dotyczącymi źródeł niskiej emisji w zasobie
gminnym, odstąpiono od wyliczania wskaźnika.
Należy dążyć do jak najszybszego uzupełnienia danych w systemie DOM5.

str. 45
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 +

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2018

Wskaźnik problemów przestrzenno – funkcjonalnych (C8)
Wskaźnik obrazuje natężenie problemów przestrzenno-funkcjonalnych na danym obszarze
w stosunku do średniego ich natężenia w Łodzi.
Wskaźnik obliczany będzie z uwzględnieniem danych odnośnie:


deficytu dostępu do transportu publicznego (G17),



deficytu dostępu do atrakcyjnych przestrzeni publicznych (G18).

Uwaga: Zarówno w 2016, jak i w 2017 roku, wartość wskaźnika uwzględniała jedynie dostęp
do transportu publicznego, zawiera bowiem liczbę mieszkańców zamieszkujących
ponad 280 m od przystanku transportu zbiorowego (MPK) i dalej niż 350 m od najbliższego
węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek liczby mieszkańców ogółem. Analiza
kartogramu obrazującego ww. zagadnienie wskazywała, iż cały obszar rewitalizacji i prawie
cały, z wyjątkiem najbardziej peryferyjnych terenów, obszar miasta spełniają w wysokim
stopniu wymagania dostępu do transportu publicznego. W analizowanym okresie 3 lat na
obszarze rewitalizacji nie nastąpiła istotna zmiana w tym zakresie.
Za rok 2016 oraz 2017 nie ma dostępnych danych ukazujących deficyt dostępu
do atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Dane za rok 2018 dla obszaru rewitalizacji zostały
zebrane a następnie opracowane w formie wykazu oraz map i stanowią obecnie dane bazowe
dla porównań w kolejnych latach.
Dla roku 2018 Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta
Łodzi jako podmiot koordynujący realizację Przedsięwzięcia nr 4 GPR stworzyło wykaz
„Atrakcyjnych przestrzeni miejskich o cechach inkluzywnych”, uwzględniający zarówno
przestrzenie nowo tworzone, jak i te już istniejące, które spełniają odpowiednie kryteria.
Zgodnie z zapisami GPR: przez „atrakcyjną przestrzeń miejską o cechach inkluzywnych”
rozumie się tu otwartą, bezpłatnie dostępną dla mieszkańców przestrzeń publiczną
odpowiadającą wytycznym miejskiego programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie 2020+,
a dodatkowo „zapraszającą”, świadomie zaaranżowaną – poprzez wysoką estetykę
i odpowiednio dobrane funkcje – tak, aby skłaniać mieszkańców do bezinteresownego
przebywania w niej (korzystania z niej nie tylko w celach techniczno-użytkowych).
(…) Weryfikującym kryterium dla przestrzeni już zrealizowanych jest obserwowana w nich
bezinteresowna obecność ludzi.”
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Analiza mapy deficytu dostępu do atrakcyjnych przestrzeni miejskich wskazuje na największe
natężenie tego zjawiska w rejonie Starego Polesia, rejonie ulic Nowa, Wysoka i Wodna, rejonie
ulic Przędzalniana, Łęczycka, Siedlecka, Praska, Grabowa oraz rejonie ulic Lokatorska,
Szenwelda, Rzgowska. Przy czym wskaźnik G18 – deficytu dostępu do atrakcyjnych przestrzeni
obliczony został jedynie dla obszaru rewitalizacji. Dla reszty obszaru miasta przyjęto wartość
średnią.
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Wskaźnik natężenia problemów przestrzenno-funkcjonalnych najniższy jest na obszarach
objętych ROCŁ położonych na południe od ul. Rewolucji 1905 r. a także na obszarze 8 ROCŁ.
Częściowo na taki rozkład zjawiska wpływa wysokość wskaźnika G18 – deficyt dostępu do
atrakcyjnych przestrzeni miejskich, występujący przede wszystkim na obszarach północnych,
z wyjątkiem obszaru 8 ROCŁ. Najlepszy dostęp do atrakcyjnych przestrzeni miejskich widoczny
jest na obszarach przylegających do ul. Sienkiewicza.
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Wskaźnik problemów technicznych (C9)
Wskaźnik natężenia problemów technicznych C9 odnoszący się do stanu zabudowy obliczamy
jako sumę ważoną wartości wskaźników prostych:



natężenie problemu złego stanu mieszkań (liczba lokali mieszkalnych w stanie
technicznym złym jako odsetek liczby lokali mieszkalnych ogółem) (G19),
natężenie problemu złego stanu lokali użytkowych (powierzchnia lokali użytkowych
będących w stanie złym jako odsetek powierzchni lokali użytkowych ogółem) (G21).

UWAGA: wskaźnik dla lat 2016, 2017 i 2018 jest niedostępny. Na dzień opracowania
przedmiotowego raportu dane z tego zakresu w bazie DOM5 są dostępne dla zbyt małego
odsetka lokali, aby na ich podstawie dokonać wyliczeń. Do czasu uzupełnienia w bazie DOM5
danych z zakresu G19 i G21 wskaźnika tego nie wylicza się. Wzory tworzenia wskaźników
zbiorczych, w których wskaźnik ten miał być uwzględniany, zostaną tymczasowo odpowiednio
skorygowane.
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2.2.2.

Wskaźniki potencjałów

Wskaźnik potencjału estetyki przestrzeni (C10)
Wskaźnik w wersji docelowej będzie obrazował potencjał estetyki przestrzeni miejskiej
w danym obszarze w stosunku do średniego natężenia tego potencjału w Łodzi i uwzględniał:



stan estetyki zabytków (szczególnie rejestrowych) (G23, G24),
saldo nasadzeń zieleni urządzonej (G28, G29).

Ze względu na brak danych dotyczących stanu zabytków dla wskaźnika zmian estetyki
przestrzeni decydujące znaczenie zyskują wycinki i nasadzenia zieleni przyulicznej i małych
enklaw zieleni (np. parków kieszonkowych), które mogą radykalnie zmienić (wzbogacić lub
zubożyć) przestrzeń miejską.
Należy mieć na uwadze, że mniejsza liczba nasadzeń w stosunku do roku poprzedniego nie
zawsze jest równoznaczna ze spadkiem estetyki przestrzeni.
Uwaga: W obecnej, tymczasowej wersji wskaźnik reprezentuje wyłącznie saldo nasadzeń. Nie
należy niepokoić się ciemnymi plamami wycinek w parkach, które mogą mieć charakter
pielęgnacyjny i de facto nie muszą zmniejszać potencjału estetyki obszaru.
Wskaźnik wymagał uzupełnienia o wyniki monitoringu stanu zabytków. W związku z tą
koniecznością, Biuro ds. Rewitalizacji podjęło w 2018 r. pilne działania mające na celu
zgromadzenie odpowiednich danych. Zgodnie z zapisami GPR Przedsięwzięcie rewitalizacyjne
nr 102 przewiduje przeprowadzenie corocznej inwentaryzacji z natury stanu walorów
krajobrazu kulturowego Łodzi poprzez wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów
wpisanych do aktualnej gminnej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków oraz
sporządzenie oceny stanu zachowania fotografowanego obiektu i zakwalifikowanie
go do jednej z pięciu kategorii stanu zadbania obiektu i rodzaju jego oddziaływania na
krajobraz kulturowy miasta. Na tej podstawie zostanie obliczony wskaźnik potencjału
kulturowego zabytków rejestrowych (budynki zabytkowe indywidualnie wpisane do rejestru
niewymagające remontu jako odsetek budynków zabytkowych ogółem) oraz wskaźnika
potencjału kulturowego zabytków wpisanych do gminnej ewidencji (budynki wpisane do
gminnej ewidencji zabytków niewymagające remontu jako odsetek budynków
w ewidencji ogółem).
Za realizację zadania odpowiedzialne jest Biuro ds. Rewitalizacji wraz z Biurem Miejskiego
Konserwatora Zabytków W wyniku współpracy obu jednostek, podjęto działania, które
do końca 2019 r. dostarczą niezbędnych danych, a przedmiotowa inwentaryzacja będzie
stanowiła źródło danych wyjściowych do dalszych analiz oraz oceny stanu zachowania
krajobrazu kulturowego Łodzi i postępujących zmian w remontowanej historycznej zabudowie
miasta.
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Na mapie obrazującej poziom wskaźnika potencjału estetyki przestrzeni w 2018 roku w Łodzi
wyraźnie daje się zauważyć najwyższy poziom wskaźnika w miejscach nasadzeń zieleni, tj.
m.in.:




w rejonie Parku Poniatowskiego, Parku Helenów, Parku Staromiejskiego, Parku nad
Jasieniem, Parku Legionów,
wzdłuż osi ulic Kościuszki i Zachodniej,
w rejonie Nowego Centrum Łodzi.
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Heksagony, w których obserwować można różnice w 2018 roku względem 2017 roku,
rozmieszczone są mozaikowo na obszarze, co świadczy o braku wyraźnego trendu
przestrzennego przy jednoczesnych niewielkich zmianach występujących w poszczególnych
lokalizacjach.
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Wszystkie obszary projektów ROCŁ, za wyjątkiem terenu projektu nr 7, charakteryzują się
najwyższym potencjałem estetyki przestrzeni. Reszta miasta również wskazuje na duży
potencjał estetyki przestrzeni. Należy jednak mieć na uwadze, że za 2018 r. wskaźnik ten
reprezentuje jedynie saldo nasadzeń zieleni. Z danych dostarczonych przez jednostki miasta
wynika, iż w latach 2017 i 2018 wydano podobną liczbę pozwoleń na wycinkę drzew i krzewów,
przy czym w 2018 r. wykonano 3 razy więcej nasadzeń niż w roku poprzednim.
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Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej (C11)
Wskaźnik potencjału aktywności gospodarczej obrazuje potencjał aktywności gospodarczej
w danym obszarze w stosunku do średniego w Łodzi i jest zobrazowany intensywnością
rejestrowania nowych firm na 1000 osób (G15).

Wartość wskaźnika za rok 2018 sugeruje, iż obszar rewitalizacji jest miejscem gdzie,
w porównaniu z resztą miasta, obserwuje się większą liczbę rejestrowanych przedsiębiorstw
na 1000 mieszkańców. Sytuacja jest zdecydowanie najlepsza w samym centrum Łodzi,
w okolicach ul. Piotrkowskiej, osiedla Manhattan oraz na tzw. Wschodzie Śródmieścia.
Stosunkowo gorzej przedstawia się sytuacja związana z rejestrowaniem nowych działalności
gospodarczych na Bałutach, w okolicach Starego Miasta oraz na południu – w okolicach Placu
Niepodległości.
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W porównaniu z danymi z roku 2017 mówić można o niewielkich zmianach w zakresie
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Stosunkowo zróżnicowana sytuacja występuje
w centrum miasta. Obserwuje się zarówno okolice, w których wysokość wskaźnika uległa dość
znacznej poprawie, jak i wyraźnemu pogorszeniu.
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W porównaniu z pozostałą częścią miasta, obszar rewitalizacji, a w szczególności obszar
projektów 1–8 ROCŁ, charakteryzuje się wyższą niż przeciętna aktywnością gospodarczą
rozumianą jako rejestracja nowych firm. Spośród obszarów objętych projektami 1–8 ROCŁ
najlepszą sytuacją w tym zakresie charakteryzują się okolice Pasażu Schillera i ul. Roosevelta,
najgorszą natomiast – obszar ulic Jaracza i Rewolucji 1905 r.
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Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej (C12)
Wskaźnik obrazuje potencjał aktywności obywatelskiej w danym obszarze w stosunku do
średniego natężenia tego potencjału w Łodzi. Obliczany jest on z uwzględnieniem:



liczby wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego (G27),
liczby zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców (G26).

UWAGA: w 2017 r. wskaźnik został obliczony ze wzoru tymczasowego i obrazował wyłącznie
sytuację związaną z liczbą zarejestrowanych organizacji pozarządowych. W 2018 r. pozyskano
dane dotyczące wniosków składanych do Budżetu Obywatelskiego.
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Wartość wskaźnika potencjału aktywności obywatelskiej dla obszaru rewitalizacji jest, co do
zasady, wyższa niż w dzielnicach leżących poza tym obszarem, przy czym najwyższe wartości
osiąga on w ścisłym centrum, tj. wzdłuż ul. Piotrkowskiej. Wraz z oddalaniem się od głównego
deptaku obserwuje się spadek wskaźnika aktywności obywatelskiej.
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Centrum miasta to obszar, na którym poprawa wskaźnika potencjału aktywności
obywatelskiej w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017 jest większa niż poza obszarem
rewitalizacji, ale zmiana ta nie jest równomierna. Heksagony wskazujące na duże pogorszenie
bądź dużą poprawę są raczej pojedyncze i rozłożone mozaikowo.
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Wskaźnik potencjału aktywności obywatelskiej dla obszaru rewitalizacji osiąga podobne
wartości jak dla pozostałego obszaru miasta. Spośród obszarów objętych projektami 1–8 ROCŁ
najsłabszy potencjał aktywności obywatelskiej zanotowano w okolicach ulic: Ogrodowej,
Cmentarnej i Mielczarskiego.
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3. OCENA POSTĘPÓW OSIĄGANIA CELÓW REWITALIZACJI
Na podstawie opisanych w rozdziale 2 zjawisk zachodzących na obszarze rewitalizacji w dalszej
części systemu opracowywania danych wyliczone zostają 4 wskaźniki Z ujmujące
kompleksowo stopień osiągnięcia celów strategicznych przyjętych w Gminnym Programie
Rewitalizacji. Następnie, na ich podstawie oblicza się wskaźnik R nazwany wskaźnikiem
sukcesu rewitalizacji.
Tę część systemu monitoringu zaprezentowano na Ryc. 2.
Ryc. 2 Ocena postępów osiągania celów w strukturze systemu monitoringu i oceny realizacji GPR

Opracowanie: W. Kłosowski

Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji pokazuje stopień realizacji misji Gminnego Programu
Rewitalizacji:

„Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”
Rozumiemy tę misję następująco:



Łódź będzie wyciągać pomocną dłoń do każdego, kto znalazł się w trudnej sytuacji
życiowej i stwarzać szanse na udział w pozytywnych efektach procesu rewitalizacji.
Łódź będzie aktywnie wspierać rozwój przedsiębiorczości mieszkańców, którzy coraz
chętniej będą chcieli brać sprawy zawodowe we własne ręce.
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Łódź przywróci dumę z zamieszkiwania w centrum, zmieni je w obszar inspirujący.
Łódź będzie utrwalać wśród mieszkańców poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności
za własne miasto.
Łódź zmieni przestrzenie martwe i opuszczone w miejsca tętniące życiem miejskim.
Łódź dołączy do największych atrakcji turystycznych kraju jako kreatywna przestrzeń
miejska stworzona na unikatowej w skali Europy poprzemysłowej zabudowie mieszkalnej,
rezydencjonalnej i pofabrycznej.
Łodzianie będą postrzegani w kraju i na świecie jako społeczność przyjazna różnorodności
kulturowej, żyjąca z poszanowaniem środowiska naturalnego, kreatywna i
przedsiębiorcza a przede wszystkim solidarna i dbająca o słabszych.
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3.1.
3.1.1.

Ocena realizacji celów strategicznych – wskaźniki zbiorcze (Z)
Z1- wskaźnik deficytu spójności społecznej

Wskaźnik deficytu spójności społecznej Z1 służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego
1. uzyskać spójność społeczną. Wskaźnik ten jest generowany jako agregat pięciu wskaźników
destymulantowych i sam jest destymulantą (jego wartości wyższe oznaczają głębszy deficyt
spójności, a więc stan mniej pożądany). Wskaźnik wylicza się ze wzoru:

[1]

𝑍1 = 0,3𝐶1 + 0,3𝐶2 + 0,1𝐶3 + 0,2𝐶4 + 0,1𝐶5

W 2018 roku wskaźnik był możliwy do wygenerowania. Opiera się on na pięciu wskaźnikach
cząstkowych. Wskaźniki cząstkowe dostępne w pełni odpowiadają za 80% wartości wskaźnika
zbiorczego Z1, zaś wskaźniki dostępne częściowo – tylko za 20% jego wartości. Dodatkowo
wskaźnik C3 sam jest zakłócony nieznacznie (20%), zaś zakłócony poważniej (w 60%) wskaźnik
C5 ma z kolei niewielką wagę (0,1) więc poziom jego wpływu na zakłócenie agregatu Z1 jest
nieznaczny. Biorąc pod uwagę różnice wagowe cząstkowych wskaźników tymczasowych i ich
postaci docelowych – zakłócenie wskaźnika zbiorczego Z1, spowodowane zakłóceniami dwóch
współtworzących go wskaźników prostych, wynosi zaledwie 0,08 (8%). Taki poziom zakłócenia
wskaźnika można uznać za akceptowalny w praktyce. Brak możliwości uzyskania danych
przestrzennych o głosowaniu w budżecie obywatelskim wpływa na ogólny wskaźnik. W
kolejnych latach bardzo ważne jest, aby dane te były możliwe do pozyskania albo aby
dokonać zmiany sposobu obliczania wskaźnika.
Wskaźnik pokazuje poziom koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, o którym mowa w
art. 9 ustawy o rewitalizacji, jako o podstawowej przesłance dla wytyczenia obszaru
rewitalizacji. Wskaźnik jest destymulantą, a więc korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika
maleją.
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Na mapie obrazującej poziom wskaźnika deficytu spójności społecznej w 2018 roku w Łodzi
wyraźnie widać, iż koncentracja negatywnych zjawisk społecznych występuje na obszarze
rewitalizacji, praktycznie na całym jego obszarze. Relatywnie lepsza sytuacja występuje
w rejonie tzw. Wschodu Śródmieścia (okolice ul. Uniwersyteckiej i Kopcińskiego) i w centralnej
części obszaru rewitalizacji (ul. Kościuszki, osiedle Manhattan).
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Stan zjawiska w 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim uległ poprawie na większości
obszaru rewitalizacji.
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W porównaniu z pozostałą częścią miasta, obszar rewitalizacji, a w szczególności obszar
projektów 1–8 ROCŁ charakteryzuje się gorszym niż przeciętny wskaźnikiem deficytu spójności
społecznej. Spośród obszarów objętych projektami 1–8 ROCŁ najlepszą sytuacją w tym
zakresie charakteryzuje się teren, na którym realizowane są projekty 6 i 8 ROCŁ.
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3.1.2. Z2 – wskaźnik poprawy wizerunku obszaru
Wskaźnik poprawy wizerunku obszaru Z2 służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego 2.:
zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum. Wskaźnik docelowo wylicza się ze
wzoru [2]:

𝑍2 = 0,6𝐶10 + 0,4𝐶12

[2]

Wskaźnik mierzy poprawę wizerunku agregatem dwóch czynników: obiektywnego –
potencjału estetyki przestrzeni (współgenerowanego przez ocenę stanu zabytków i zieleni)
i subiektywnego – aktywności obywatelskiej jako reakcji na atrakcyjność obszaru. Przy
agregowaniu wskaźnika nieco wyższą wagę przypisano składowej obiektywnej. Wskaźnik jest
stymulantą, a więc – korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną. Wskaźnik Z2 opiera się
jednak na dwóch wskaźnikach cząstkowych, z których tylko drugi jest dostępny w wersji
docelowej, zaś pierwszy – jedynie w wersji tymczasowej. Ten niepełny wskaźnik cząstkowy to
wskaźnik C10, który odpowiada za 0,6 wartości wskaźnika zbiorczego. Z kolei w jego strukturze
brakuje na razie danych o stanie zabytków (wskaźniki proste G23 i G24), które razem
odpowiadają za 0,6 wartości C10. Zakłócenie wartości Z2 wynosi więc 0,36.
Zakłócenie takie należy uznać za istotne. Na koniec 2017 roku wskaźnik był przy takim
poziomie zakłócenia warunkowo możliwy do wygenerowania, a do czasu uzyskania danych z
zakresu G23 oraz G24 ustalono tymczasowy wzór [3] do wyliczania wskaźnika Z2 ze
skorygowanymi wagami liczbowymi:
𝑍2 = 0,52𝐶10 + 0,48𝐶12

[3]

Fakt, iż przez kolejny rok nie dysponujemy danymi o stanie krajobrazu kulturowego, bardzo
poważnie zakłóca możliwość monitorowania zmian wizerunku obszaru. Posługiwanie się
przez kolejny rok wyłącznie danymi o stanie zieleni w ramach składowej obiektywnej, może
być zaakceptowane tylko warunkowo, z zastrzeżeniem, że bardzo obniża to wiarygodność
wskaźnika Z2.
Należy też zwrócić uwagę na kluczową słabość wskaźnika Z2 w takiej niekompletnej wersji:
pomija on zupełnie wpływ rewitalizacji obszarowej na estetykę centrum Łodzi, bo stan
budynków zabytkowych (wskaźniki G23 i G24) nie jest obecnie monitorowany z powodu
niedostępności danych. Mapa zmian wskaźnika Z2 „rok do roku” w tej wersji może prowadzić
do błędnych i nieuzasadnionych wniosków.
Brak danych o stanie krajobrazu kulturowego jest bardzo istotnym utrudnieniem
diagnostycznym. Dane z tego zakresu będą dostępne w raporcie za 2019 r.
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Na mapie obrazującej poziom wskaźnika poprawy wizerunku obszaru w 2018 roku w Łodzi
można zaobserwować, iż wizerunek ten jest na najniższym poziomie na północnym
i południowym krańcu obszaru rewitalizacji. Najlepsza sytuacja, jeśli chodzi o estetykę
przestrzeni, występuje w centrum obszaru rewitalizacji.
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Interpretując ten wskaźnik wyliczony w oparciu o niepełne dane należy zwrócić uwagę,
iż ciemne „plamy” na mapie wynikają z faktu realizacji w tym miejscu istotnych nasadzeń
zieleni w poprzednim roku (a więc „pogorszenia” w roku 2018, kiedy nowych nasadzeń w tym
samym miejscu – co zrozumiałe – już nie ma).
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Co do zasady, na obszarze rewitalizacji obserwuje się podobny poziom wskaźnika poprawy
wizerunku obszaru jak w pozostałej części miasta. Niemniej jednak na obszarach objętych
projektami 1–8 ROCŁ daje się zauważyć pewne zróżnicowanie, bowiem spośród 8 kwartałów
najgorszym wizerunkiem charakteryzują się okolice ulic: Mielczarskiego, Cmentarnej i
Ogrodowej oraz rejon ulic Jaracza i Rewolucji 1905 r.
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3.1.3. Z3 – wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego
Wskaźnik lokalnego ożywienia gospodarczego Z3 służy ocenie stopnia realizacji celu
strategicznego 3.: ożywić lokalną przedsiębiorczość. Wskaźnik ten jest generowany z dwóch
wskaźników: destymulanty C6 i stymulanty C11, a sam jest stymulantą (wartości wyższe
oznaczają wyraźniejsze ożywienie przedsiębiorczości, a więc stan bardziej pożądany).
Wskaźnik wylicza się ze wzoru [4]:

𝑍3 = 0,5(−𝐶6 ) + 0,5𝐶11

[4]

Wskaźnik ten pokazuje poziom lokalnego ożywienia gospodarczego. Przy agregowaniu
wskaźnika równe wagi zostały przypisane zmniejszeniu problemów gospodarczych (liczonych
odwrotnością zagregowanego wskaźnika zadłużenia lokali użytkowych i wyrejestrowań
działalności) oraz optymizmowi gospodarczemu (liczonemu zarejestrowaniami nowych firm).
Korzystne jest, jeśli wartości wskaźnika rosną. Na koniec 2018 roku wskaźnik jest w pełni
dostępny: zakłócenie wynosi zero.
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Na mapie obrazującej poziom wskaźnika lokalnego ożywienia gospodarczego w 2018 roku
w Łodzi wyraźnie widać, iż koncentracja zjawiska występuje w centrum obszaru rewitalizacji,
a wskaźnik osiąga najniższy poziom w rejonie Bałut, okolicach Placu Wolności oraz w rejonie
ul. Zarzewskiej.
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Wskaźnik Z3 w ujęciu zmienności „rok do roku” wypada płasko: sytuacja w obszarze
rewitalizacji nie pogarsza się ani nie poprawia. Punktowe niewielkie zmiany koniunktury nie
mają strategicznego znaczenia dla całego obszaru. Prawdopodobna jest zatem interpretacja,
że atrakcyjność gospodarcza obszaru rewitalizacji wynikająca z samej tylko renty położenia
osiągnęła swoje maksimum, i wskaźnik nie będzie rósł, dopóki rynek nie zareaguje na pierwsze
efekty rewitalizacji. Na razie takiej reakcji rynku nie ma.
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W porównaniu z pozostałą częścią miasta, obszar rewitalizacji, a w szczególności obszar
projektów 1–8 ROCŁ, charakteryzuje się wyższym niż przeciętny wskaźnikiem ożywienia
gospodarczego. Spośród obszarów objętych projektami 1–8 ROCŁ najlepszą sytuacją w tym
zakresie charakteryzują się okolice ul. Roosevelta i południowa część obszaru objętego ROCŁ.
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3.1.4. Z4 – wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania
Wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania Z4 służy ocenie stopnia realizacji celu strategicznego
4.: ożywić obszar zamieszkania. Wskaźnik ten jest generowany jako agregat trzech
wskaźników destymulantowych i sam jest destymulantą (wartości wyższe oznaczają głębszy
kryzys obszaru zamieszkania, a więc stan mniej pożądany). Wskaźnik docelowo będzie
wyliczany ze wzoru [5]:

𝑍4 = 0,2𝐶7 + 0,3𝐶8 + 0,5𝐶9

[5]

UWAGA: na koniec 2018 roku wskaźnik nadal nie jest dostępny w wersji opisanej powyższym
wzorem. Jest on bowiem generowany z trzech wskaźników cząstkowych, z których pierwszy
(o wadze 0,2) jest dostępny w wersji tymczasowej, a trzeci (o wadze 0,5) jest w ogóle
niedostępny. Wskaźnik cząstkowy całkowicie niedostępny odpowiada więc za 0,5 wartości
wskaźnika zbiorczego, zaś wskaźnik dostępny w wersji tymczasowej – za 0,2 wartości. W tej
sytuacji ustalono tymczasowy wzór zastępczy [6] do wyliczania wskaźnika Z4:

𝑍4 = 𝐶8

[6]

Wzór ten oznacza w praktyce, że na razie – z braku dostępnych danych – jedynymi w pełni
dostępnymi informacjami o przezwyciężaniu kryzysu obszaru zamieszkania jest informacja
płynąca ze wskaźnika G17 o poprawie dostępu do transportu publicznego i G18 o dostępie do
atrakcyjnych przestrzeni miejskich (wskaźnik dostępny od 2018 r.). Należy pamiętać z
wcześniejszej części raportu, że wskaźnik G17 prezentuje się w całym obszarze rewitalizacji jako
wskaźnik „płaski” – jednolicie pozytywny dla całego obszaru, ponieważ wszystkie lokalizacje w
obszarze mają w odległości 250 m przystanek transportu miejskiego.
Z uwagi na tak głębokie zniekształcenie wskaźnika Z4 tymczasowym brakiem danych, waga
tego wskaźnika przy wyliczaniu wskaźnika głównego R została radykalnie skorygowana.
Kluczowym zadaniem jest nadal uzyskanie pozostałych danych źródłowych, na podstawie
których powinien być generowany wskaźnik Z4, Chodzi o dane z bazy DOM5 o stanie
technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego, które powinny być jak najszybciej
uzupełnione. Jest to kluczowe, bo dane te odpowiadają za 50% wartości wskaźnika Z 4.
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Na mapie obrazującej poziom wskaźnika kryzysu obszaru zamieszkania w 2018 roku w Łodzi
daje się zauważyć, iż koncentracja negatywnych zjawisk społecznych występuje w rejonie
Starego Polesia, ul. Nowej, rejonie ulic Zarzewskiej, Płockiej, Łęczyckiej oraz rejonie ulic
Łącznej, Lokatorskiej i Bankowej. Ze względu na dodanie w roku 2018 danych dot. atrakcyjnych
przestrzeni miejskich nie jest zasadnym analizowanie mapy porównawczej z rokiem
poprzednim.
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Wskaźnik kryzysu obszaru zamieszkania jest wyraźnie niższy w na obszarze rewitalizacji niż w
pozostałych częściach miasta. W szczególności dobrą sytuacja związaną z jakością życia
charakteryzuje się ścisłe centrum, czyli obszary objęte projektami Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Łodzi. Spośród nich jedynie dwa – okolice Placu Wolności i ul. Mielczarskiego
charakteryzują się nieco niższym wskaźnikiem kryzysu obszaru zamieszkania.
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3.2. Podsumowanie - ocena realizacji misji – Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji (R)
Z czterech wskaźników zbiorczych Z generuje się
wskaźnik główny R (Wskaźnik Sukcesu Rewitalizacji)
obrazujący syntetycznie postęp wypełniania misji GPR: „Wyzwolić potencjał centrum Łodzi
i jego mieszkańców”.
Wskaźnik ten jest generowany jako agregat (suma ważona) czterech opisanych powyżej
wskaźników zbiorczych Z. Należy zauważyć, że dwa z nich (Z1 i Z4) są destymulantami a dwa (Z2
i Z3) stymulantami. Ponieważ wszystkie cztery wskaźniki zostały uprzednio zestandaryzowane,
destymulanty możemy teraz zestymulować mnożąc je przez (-1). Wskaźnik główny R rzecz
jasna musi być stymulantą (jego wartości wyższe będą oznaczać pełniejszą realizację misji GPR,
a więc stan bardziej pożądany). Wskaźnik główny R powinien docelowo być wyliczany z wzoru
[7]:

𝑹 = 0,47(−𝑍1 ) + 0,11𝑍2 + 0,13𝑍3 + 0,29(−𝑍4 )

[7]

Do czasu uzyskania w pełni wiarygodnych wartości wskaźników zbiorczych Z1, Z2 oraz Z4, ustala
się tymczasowy wzór zastępczy [8] do wyliczania wskaźnika R ze skorygowanymi wagami
liczbowymi wskaźników Z proporcjonalnie do stopnia ich wypełnienia wiarygodnymi danymi:

𝑹 = 0,66(−𝑍1 ) + 0,52𝑍2 + 0,19𝑍3 + 0,1(−𝑍4 )

[8]

Jak widać, korekta polega na odpowiednim obniżeniu wag liczbowych dla wskaźników, których
wiarygodność jest obniżona, w proporcji odpowiadającej stopniowi obniżenia ich
wiarygodności (co z kolei jest wyliczone na podstawie braku niektórych wskaźników
cząstkowych i wag tych wskaźników). Po podstawieniu do powyższego wzoru wskaźników
Z (w przypadku wskaźników Z1, Z2 i Z4 wyliczonych ze wzorów skorygowanych), wskaźnik
R zyskuje wiarygodność 100%.
Natomiast trzeba odnotować, że dzieje się to kosztem nieco obniżonej porównywalności „rok
do roku” ze wskaźnikami dla lat przyszłych, gdy dane będą stopniowo uzupełniane. Różnice te
będą wymagały starannego opisu interpretacyjnego. Nie istnieje jednak stuprocentowo
wiarygodna metoda porównywania zakresów danych, z których jeden jest głęboko
niepełny. Przyjęta metoda jedynie zmniejsza tę niedogodność w takim stopniu, jak było to
możliwe.
Należy dążyć do jak najszybszego usprawnienia systemu pozyskiwania danych –
w szczególności poprzez uzyskanie danych o stanie krajobrazu kulturowego, o głosowaniu
w budżecie obywatelskim i o rozkładzie przestrzennym problemów przemocy w rodzinie
oraz uzupełnienie danych w bazie DOM5 o dane o stanie technicznym.
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Na mapie obrazującej poziom osiągnięcia celów GPR w 2018 roku w Łodzi wyraźnie widać, iż
najniższy poziom wskaźnika sukcesu rewitalizacji odnotowujemy w północnej i południowej
części obszaru. Najlepsza sytuacja występuje w centrum obszaru, w rejonie tzw. „Wschodu
Śródmieścia” i w rejonie Nowego Centrum Łodzi. Analiza wysokości wskaźnika sukcesu
rewitalizacji dla poszczególnych obszarów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi nie
pozostawia jednak wątpliwości, iż są one nadal w kryzysie i powadzone przez Miasto działania
rewitalizacyjne są potrzebne dla poprawy sytuacji w centrum Łodzi.
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- zmiana rok do roku

Na kartogramie zaprezentowano poziom różnicy wskaźnika R w poszczególnych punktach
obszaru rewitalizacji zarejestrowanego na dzień 31 grudnia 2018 w stosunku do roku
poprzedniego.
W porównaniu do 2017 roku stan realizacji celów procesu rewitalizacji zapisanych w GPR jest
zróżnicowany, nie obserwujemy zdecydowanego pogorszenia wskaźników (a taka możliwość
była zakładana) a jedynie niewielkie pogorszenie w południowo – wschodniej części obszaru
rewitalizacji. Na pozostałym obszarze obserwujemy poprawę wskaźnika.
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4. MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. GPR złożone całości wykonawcze
(projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów), w szczególności o charakterze
społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno – funkcjonalnym lub
technicznym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne dzielą się na:


podstawowe, wpisane indywidualnie na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.2. GPR), wśród których szczególny charakter mają
przedsięwzięcia o numerach 5 - 12 (projekty 1 - 8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum
Łodzi),



dopuszczalne, opisane w charakterystyce pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (podrozdział 3.2.3. GPR).

Zarówno podstawowe, jak i pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjnych
podlegają monitoringowi prowadzonemu przez Biuro ds. Rewitalizacji. Docelowo dane
pozyskane z systemu monitoringu realizacji przedsięwzięć w zestawieniu z danymi
prezentowanymi w pierwszej części raportu i odnoszącymi się do stanu kryzysowego na
obszarze rewitalizacji odpowiedzieć mają na pytanie, czy środki wydatkowane w ramach
przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyczyniają się do osiągnięcia celów GPR. Kwartalny
monitoring stanu realizacji ww. projektów pozwala na bieżące monitorowanie postępów,
jednak w praktyce nie dostarcza bardziej użytecznych danych, niż gdyby był prowadzony w
systemie półrocznym.

4.1. Stan realizacji przedsięwzięć podstawowych
Po aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na liście przedsięwzięć znajduje się 106
przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji. Są to zarówno przedsięwzięcia, których
realizatorem jest miasto Łódź jak i podmioty zewnętrze – gestorzy sieci lub deweloperzy.
Charakter przedsięwzięć też jest zróżnicowany – mogą to być projekty miękkie, społeczne lub
infrastrukturalne albo łączące oba te aspekty.
Kolejne wykresy ilustrują liczbę poszczególnych typów przedsięwzięć przygotowanych w
ramach GPR (wykres 1), ich skalę pod względem nakładów finansowych w podziale na typy
(wykres 2), stan realizacji tych przedsięwzięć na koniec 2018 r. (wykres 3), a także realizatorów
– podmioty odpowiedzialne za ich wdrożenie (wykres 4).
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Zdecydowana większość przedsięwzięć podstawowych to działania inwestycyjne (wykres 1).
Drugą co do liczebności grupę stanowią zadania mieszane (które jednak konsumują ponad
połowę budżetu, co zaprezentowano na wykresie 2), czyli obejmujące zarówno interwencję w
sferze materialnej, jak i działania społeczne. Najmniej licznie reprezentowane są
przedsięwzięcia miękkie, a ich wartość stanowi najniższy odsetek spośród opisywanych trzech
grup, przy czym należy zauważyć, że stanowią one znaczącą grupę w przypadku pozostałych
dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opisanych w kolejnym podrozdziale.
Wykres 1. Przedsięwzięcia podstawowe – liczba w podziale na rodzaje działań stan na
dzień 31.12.2019 r.
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Wykres 2. Przedsięwzięcia podstawowe – planowane nakłady procentowo w podziale na
rodzaje działań stan na dzień 31.12.2019 r.
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Na koniec roku 2018 w trakcie realizacji były 83 przedsięwzięcia podstawowe. Kolejne 23
oczekiwały na rozstrzygnięcie dotyczące finansowania lub były w przygotowaniu. Jedynie 1 z
przedsięwzięć zostało wykreślone i nie będzie realizowane (wykres 3). Spośród zadań
będących w trakcie realizacji za 46 zadań odpowiada miasto Łódź (wykres 4). Przy czym widać
tu ciekawą proporcję, wskazującą, iż podmioty zewnętrzne w przeważającej mierze realizują
projekty inwestycyjne, podczas gdy miasto – przedsięwzięcia uwzględniające aspekty
społeczne.
Wykres 3. Przedsięwzięcia podstawowe – stan realizacji na 31.12.2018 r.
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Wykres 4. Przedsięwzięcia podstawowe realizowane na dzień 31.12.2018 r. w podziale na
rodzaje działań i realizatorów
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Tabela 3. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – stan realizacji na koniec 2018 roku.

Program rewitalizacji Łodzi 2026+
(GPR uchwalony 05.07.2018 r.)

Realizator/

Wartość wskazana
w GPR

Stan realizacji przedsięwzięć na 31.12.2018 r.
zrealizowane

Podstawowe przedsięwzięcia
rewitalizacyjne

częściowo
zrealizowane/ w trakcie
realizacji

planowane do
realizacji w ciągu
12 m-cy

podmiot
odpowiedzialny
planowane do
realizacji później niż
w ciągu
12 m-cy

500 000 000,00 zł

X

Biuro Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
Zarząd Lokali
Miejskich

62 000 000,00 zł

X

różne wydziały;
Miasto Łódź i
wnioskodawcy w
procedurze
konkursowej

3. Budowa lub przebudowa budynków
służących rozwojowi społecznego
budownictwa czynszowego

194 326 000,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich

4.Tworzenie przyjaznych przestrzeni
miejskich

100 000 000,00 zł

X

koordynacja: Biuro ds.
Rewitalizacji

5. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi
- Projekt 1

228 953 560,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

6. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi
- Projekt 2

126 666 784,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

1. Przedsięwzięcia właścicieli i
użytkowników wieczystych
nieruchomości obejmujące roboty
budowlane, prace konserwatorskie oraz
prace restauratorskie
2. Miejski program współpracy z
organizacjami pozarządowymi –
rewitalizacja
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7. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi
- Projekt 3

77 099 521,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

8. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi
- Projekt 4

150 067 316,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

9. Rewitalizacja obszarowa Centrum Łodzi
- Projekt 5

116 568 683,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

10. Rewitalizacja obszarowa Centrum
Łodzi - Projekt 6

93 131 063,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

11. Rewitalizacja obszarowa Centrum
Łodzi - Projekt 7

136 282 807,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

12. Rewitalizacja obszarowa Centrum
Łodzi - Projekt 8

51 907 926,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Biuro ds.
Rewitalizacji

13. Rewitalizacja EC-1 PołudniowyWschód

21 700 000,00 zł

X

EC1 Łodź - Miasto
Kultury

14. Aranżacja i wykonanie ekspozycji i
wyposażenia Centrum Nauki i Techniki w
Łodzi.

45 564 000,00 zł

X

EC1 Łodź - Miasto
Kultury

15. Poszerzenie oferty kulturalnoedukacyjnej Narodowego Centrum
Kultury Filmowej

20 000 000,00 zł

X

EC1 Łodź - Miasto
Kultury

7 438 085,00 zł

X

Muzeum
Kinematografii

16. Zwiększenie dostępności dorobku
polskiej kinematografii poprzez
zachowanie zabytkowej infrastruktury
Pałacu Scheiblera
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17. Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz
działań z zakresu edukacji artystycznej
Teatru Powszechnego
w Łodzi

19 768 881,00 zł

X

Teatr Powszechny

18. Nowe funkcje łódzkich domów
kultury

8 105 896,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Wydział
Kultury

19. Budowanie nowoczesnego muzeum
dzięki innowacyjnym rozwiązaniom.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi placówką kreatywną

8 148 020,00 zł

X

Muzeum Tradycji
Niepodległościowych

20. Modernizacja, rozszerzenie funkcji i
wyposażenie bibliotek

8 083 502,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich / Wydział
Kultury

21. Program kształcenia zawodowego i
ustawicznego

16 809 035,00 zł

X

Wydział Edukacji

9 168 565,00 zł

X

Wydział Edukacji

23. Program podnoszenia jakości edukacji
przedszkolnej

16 688 000,00 zł

X

Wydział Edukacji

24. Program podnoszenia jakości
nauczania w zakresie kształcenia
ogólnego

22 918 500,00 zł

X

Wydział Edukacji

22. Program edukacji ogólnej

25. Program podniesienia kluczowych
kompetencji osób dorosłych znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
na rynku pracy, w obszarze TIK i języków
obcych

4 167 000,00 zł

X
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26. Program poprawy zdolności do
zatrudnienia absolwentów kształcenia i
szkolenia zawodowego oraz
dostosowanie kierunków kształcenia i
szkolenia zawodowego do regionalnego
rynku pracy we współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym.

33 336 000,00 zł

X

Wydział Edukacji

27. Program aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem

22 710 150,00 zł

X

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Biuro Strategii Miasta
Stowarzyszenie
Inicjatywa Rozsądnych
Polaków, Fundacja
Św. Rodziny

28. Program aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem finansowany w ramach
ZIT

53 956 866,20 zł

X

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

29. Program wsparcia usług społecznych i
zdrowotnych finansowany w ramach ZIT

44 586 900,00 zł

X

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

30. Program wzrostu zatrudnienia osób
bezrobotnych, biernych zawodowo i
poszukujących pracy

31 252 500,00 zł

X

Biuro Strategii Miasta

31. Program zwiększania liczby trwałych,
nowopowstałych przedsiębiorstw (startupów).

31 252 500,00 zł

X

Biuro Promocji
Zatrudnienia i Obsługi
Działalności
Gospodarczej

32. Program zwiększania liczby trwałych,
nowopowstałych przedsiębiorstw (startupów) finansowany w ramach ZIT

38 336 400,00 zł

Nastąpiła zmiana koncepcji realizacji zadania, przedsięwzięcie wymaga aktualizacji

str. 87
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 +

Biuro Promocji
Zatrudnienia i Obsługi
Działalności
Gospodarczej

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za
rok 2018

33. Racjonalizacja zużycia energii –
termomodernizacja obiektów
edukacyjnych Łodzi.

206 594 828,00 zł

X

Wydział Gospodarki
Komunalnej

34. Program niskoemisyjnego transportu
miejskiego

675 613 172,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich

35. Program ochrony powietrza

36 199 050,00 zł

36. Szlakiem Architektury Włókienniczej.
Rewitalizacja Księżego Młyna

78 713 504,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich

37. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
przy ul. Moniuszki 3, 5 i ul. Tuwima 10
(Program Nowe Centrum Łodzi)

50 788 811,00 zł

X

Wydział ds.
Zarządzania
Projektami / Zarząd
Inwestycji Miejskich

38.Zagospodarowanie obiektów
pofabrycznych i kompleksu pałacowego
Steinertów

38 531 193,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich

39. Program termomodernizacji
budynków – program komplementarny w
stosunku do Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Łodzi

72 970 787,00 zł

40. Program uzbrojenia terenów
inwestycyjnych

22 462 984,00 zł

41. Informatyczne usługi przestrzenne w
rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej
miasta Łodzi

11 500 000,00 zł

X

Łódzki Ośrodek
Geodezji

42. Budowa systemów
teleinformatycznych wspierających
realizację I Etapu Programu Inteligentna
Polityka Społeczna w Łodzi – IPS

9 677 040,00 zł

X

Łódzki Ośrodek
Geodezji

X

Biuro ds. Rewitalizacji
Nastąpiła zmiana koncepcji realizacji zadania, przedsięwzięcie wymaga aktualizacji
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43. Modernizacja oraz rozbudowa
szlaków i tras turystycznych w Łodzi, w
tym „Wille i pałace”, „Architektura
przemysłowa”, „Ulica Piotrkowska” „Łódź
Bajkowa”

5 447 525,00 zł

44. Program rozwoju gospodarki
turystycznej – program komplementarny
w stosunku do Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Łodzi

5 601 338,00 zł

X

Biuro Promocji,
Komunikacji
Społecznej i Turystyki
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Biuro Promocji,
Komunikacji
Społecznej i Turystyki

45. Program promocji gospodarczej

20 613 919,00 zł

X

Biuro Obsługi
Inwestora i
Współpracy z
Zagranicą

46. Budowa drogi podziemnej wraz z
płytą rynku NCŁ i parkingiem pod rynkiem

90 440 000,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich

47. Remont przebudowa i rozbudowa
Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu
Łódzkiego wraz z infrastrukturą
techniczną

12 198 000,00 zł

X

Uniwersytet Łódzki

3 957 000,00 zł

X

Uniwersytet Łódzki

48. Renowacja elewacji budynków
Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w
Łodzi przy ul. Matejki 32/38
49. Dostosowanie frontonu budynku
głównego do standardu
zrewitalizowanego otoczenia ulicy Jaracza
(Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi)

110 000,00 zł

X

Teatr im. Stefana
Jaracza

90 000 000,00 zł

50. Remont i modernizacja budynku
Starej Fabryki Termometrów przy ul.
Targowej 57
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51. Modernizacja budynku Wydziału
Postępowań Administracyjnych KWP w
Łodzi

5 000 000,00 zł

X

52. Modernizacja budynku Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi przy ul. Tuwima
12a

15 153 600,00 zł

X

Komenda
Wojewódzka Policji w
Łodzi

53. Rewitalizacja budynku Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi przy ul.
Sienkiewicza 28/30

31 734 000,00 zł

X

Komenda
Wojewódzka Policji w
Łodzi

54. Modernizacja budynku dawnego kina
„Przedwiośnie” zlokalizowanego przy ul.
Żeromskiego 74/76 w Łodzi

2 000 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

55. Modernizacja budynku zabytkowego
kina „Tatry” zlokalizowanego przy ul.
Sienkiewicza 40 w Łodzi

2 000 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

56. Modernizacja budynku
zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 3 w
Łodzi

50 000 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

57. Modernizacja budynku
zlokalizowanego przy ul. Roosevelta 15 w
Łodzi

11 200 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

58. Modernizacja budynku
zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej 54 w
Łodzi

2 500 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

59. Modernizacja budynku kina „Polonia”
zlokalizowanego przy ul. Piotrkowskiej 67
w Łodzi

500 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego
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500 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

62. Modernizacja budynku
zlokalizowanego przy ul. Mielczarskiego
35 w Łodzi

4 000 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

63. Modernizacja budynku
zlokalizowanego przy ul. Kamińskiego 7/9
w Łodzi

3 000 000,00 zł

X

Zarząd Nieruchomości
Województwa
Łódzkiego

61. Modernizacja budynku kina „Bałtyk”
zlokalizowanego przy ul. Narutowicza 20
w Łodzi

22 000 000,00 zł

X

Politechnika Łódzka

65. Rewitalizacja zabytkowego Parku
Klepacza w Łodzi – zagospodarowanie
terenu i rewaloryzacja zieleni

1 750 000,00 zł

X

Politechnika Łódzka

66. Remont konserwatorski willi Józefa
Richtera, obecnie budynek administracji
rektorskiej Politechniki Łódzkiej

2 200 000,00 zł

X

Politechnika Łódzka

67. Przebudowa parkingu na terenie
kampusu „A” Politechniki Łódzkiej przy ul.
Żeromskiego 116

3 000 000,00 zł

X

Politechnika Łódzka

68. Rewitalizacja kompleksu pałacowego
przy
ul. Piotrkowskiej 266 w Łodzi (Pałac
Scheiblera
z zabudowaniami towarzyszącymi)

20 000 000,00 zł

X

Politechnika Łódzka

69. Utworzenie centrum opieki
koordynowanej w zabytkowym obiekcie
COLLEGIUM ANATOMICUM

40 300 000,00 zł

64. Kompleksowa odbudowa willi
Reinholda Richtera

X

Uniwersytet
Medyczny w Łodzi
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70. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujący
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905 r.,
Jaracza i Kilińskiego

1 722 000,00 zł

X

Veolia Energia Łódź

71. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujący
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami
Piotrkowska/Kilińskiego/Narutowicza/Tu
wima

1 722 000,00 zł

X

Veolia Energia Łódź

72. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujący
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami Kilińskiego /
Jaracza/Narutowicza/Składowa/Tuwima /
POW/Targowa

3 800 000,00 zł

X

Veolia Energia Łódź

73. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmujący
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami Zachodnia / Ogrodowa - Północna
/ Wschodnia / Próchnika-Rewolucji 1905
r.

2 540 000,00 zł

X

Veolia Energia Łódź
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74. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmująca
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami Piotrkowska / Kilińskiego /
Tuwima / Nawrot

1 370 000,00 zł

X

Veolia Energia Łódź

75. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmująca
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami Sienkiewicza / Al. Piłsudskiego /
Piotrkowska / Nawrot

900 000,00 zł

X

Veolia Energia Łódź

76. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmująca
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami Ogrodowa / Gdańska / Legionów
/ Cmentarna

850 000,00 zł

X

77. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmująca
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków z obszaru ograniczonego
ulicami Ogrodowa / Gdańska / Legionów
/ Zachodnia

850 000,00 zł

78. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmująca
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków ul. Abramowskiego pomiędzy
ul. Sienkiewicza a ul. Kilińskiego

1 090 000,00 zł

Veolia Energia Łódź

X
Veolia Energia Łódź

X
Veolia Energia Łódź
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79. Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy
w Łodzi wraz z likwidacją niskiej emisji w
Strefie Wielkomiejskiej obejmująca
przyłączenie do ciepła systemowego
budynków kwartał ulic Szczucińska /
Sosnowa / Przybyszewskiego / Stocka

800 000,00 zł

X
Veolia Energia Łódź

80. Modernizacja kamienicy
wielkomiejskiej Pinkusa, dla
uruchomienia w niej innowacyjnych
aktywności

16 000 000,00 zł

81. Modernizacja obiektu szpitalnego USK
im. WAM – CSW w Łodzi przy ul. Sterlinga
1/3,
3i5

41 000 000,00 zł

82. Modernizacja zabytkowego budynku
Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w
Łodzi

18 000 000,00 zł

83. Modernizacja zabytkowej kamienicy
wielkomiejskiej wraz
z pozostałymi budynkami, dziedzińcem i
otoczeniem nieruchomości
zlokalizowanej
w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 4 oraz
wprowadzenie funkcji społecznych

5 900 000,00 zł

X

Parafia EwangelickoAugsburska
św. Mateusza
w Łodzi

84. Prace konserwatorskie,
restauratorskie oraz remontowe w celu
nadania nowych funkcji społecznych w
obiektach należących do Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza
w Łodzi

9 100 000,00 zł

X

Parafia EwangelickoAugsburska
św. Mateusza
w Łodzi

Brak informacji przekazanej przez realizatora
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85. Rozwój funkcji i usług oferowanych
przez „EC1 Łódź Miasto Kultury” w Łodzi

99 168 166,00 zł

X

EC1 Łódź - Miasto
Kultury

3 000 000,00 zł

86. Promocja Łodzi i regionu łódzkiego
poprzez markę instytucji kultury
działających w obszarze rewitalizacji

X

EC1 Łódź - Miasto
Kultury

87. Dostosowanie budynku przy ul.
Ogrodowej 28d na potrzeby Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Łodzi

18 997 000,00 zł

88. Modernizacja Zespołu Pofabrycznego
Karola Scheiblera z lat 1855 – 1870;
Framac
Sp. z o.o.

6 000 000,00 zł

89. Remont i przebudowa kamienicy
zlokalizowanej przy
ul. Więckowskiego 33 z przeznaczeniem
na nową siedzibę Kuratorium Oświaty w
Łodzi

5 653 581,00 zł

90. Renowacja i modernizacja budynku
Uniwersytetu Łódzkiego przy Rewolucji
1905 r. nr 66 na potrzeby Domu Seniora
Uniwersytetu Łódzkiego

7 000 000,00 zł

91. Modernizacja nieruchomości
zabudowanej przy ul. Tuwima 28 w Łodzi
z przeznaczeniem na siedzibę
administracji publicznej

60 000 000,00 zł

X

Łódzki Urząd
Wojewódzki
w Łodzi

92. Masterplan iluminacji dla Miasta
Łodzi

12 500 000,00 zł

X

Fundacja Lux Pro
Monumentis

93. Uruchomienie hotelu przy
ul. Piotrkowskiej 40 w Łodzi

18 120 008,25 zł

X

JWH Joanna Widyńska
- Hamad

94. „Nowa Łódka”

22 000 000,00 zł

X

Monnari Trade SA Miss Domain Sp. z o.o.

X

Regionalna Izba
Obrachunkowa w
Łodzi
X

X

Kuratorium Oświaty w
Łodzi

X
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95. Ogrody Geyera – modernizacja
budynków zabytkowych oraz
zagospodarowanie terenu poprzez nową
zabudowę

230 000 000,00 zł

96. Adaptacja dawnego budynku
przędzalni M. Lubińskiego polegająca na
rozbudowie, nadbudowie i przebudowie
budynków produkcyjno-usługowohandlowych ze zmianą sposobu
użytkowania na obiekty zamieszkania
zbiorowego oraz budowie garażu
podziemnego – CENTRUM AKADEMICKIE
Łódź

49 965 012,00 zł

X

Modern Profit SA spółka zależna od
MONNARI TRADE SA
Lavinia I
Sp. z o.o.

Brak informacji przekazanej przez realizatora

1 000 000,00 zł

97. Powołanie Miejskiego Centrum
Aktywnego Seniora

Nastąpiła zmiana koncepcji realizacji zadania, przedsięwzięcie wymaga aktualizacji

Wydział Zdrowia i
Spraw Społecznych

98. Utworzenie nowego podziału na osi
wschód-zachód kwartału ul. Gdańska,
Mickiewicza, Kościuszki, Żwirki poprzez
budowę pasywnego biurowca przy ul.
Wólczańskiej 143

16 000 000,00 zł

99. Wzbogacenie oferty Centralnego
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez
modernizację infrastruktury, prace
konserwatorskie i zakup wyposażenia

13 066 047,00 zł

X

Centralne Muzeum
Włókiennictwa

100. Rewitalizacja, modernizacja i
poprawa infrastruktury zabytkowego
obiektu Muzeum Miasta Łodzi - Pałac
Poznańskiego.

20 785 795,00 zł

X

Zarząd Inwestycji
Miejskich

101. Przekształcenie pustostanu ul.
Zachodnia 84 w obiekt funkcjonujący
Centrum Animacji Środowiskowej

18 000 000,00 zł

X

Stowarzyszenie
Synergia Rewitalizacji

Inter - Mar Stanisław
Marzec
Brak informacji przekazanej przez realizatora
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640 000,00 zł

102. Coroczna inwentaryzacja stanu
walorów krajobrazu kulturowego Łodzi

X

Biuro ds. Rewitalizacji

103. Poprawa efektywności
energetycznej siedziby Zespołu Tańca
Ludowego “Harnam”
w Łodzi

2 500 000,00 zł

X

Wydział Kultury

104. Zagospodarowanie nieruchomości
przy pl. Wolności 2

5 250 147,00 zł

X

Wydział Kultury

105. Rewitalizacja siedziby głównej
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w
Łodzi wraz z nadaniem nowych funkcji w
budynku przy ul. Gdańskiej 13

8 000 000,00 zł

X

Muzeum Tradycji
Niepodległościowych
w Łodzi

106. Tworzenie przyjaznej przestrzeni
sportowej poprzez rewitalizację hal
sportowych przy ulicy Północnej 36

25 000 000,00 zł

107. Prace konserwatorskie i
restauratorskie w dawnym zespole
pałacowo-parkowym Karola
Poznańskiego w Łodzi

21 532 147,79 zł

X

X

Wydział Sportu

Akademia Muzyczna
im. Grażyny
i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi

Opracowanie: Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ
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4.2. Stan realizacji pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych
negatywnych zjawisk, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, GPR
charakteryzuje dodatkowo 61 typów pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć
rewitalizacyjnych.
W odniesieniu do łódzkiego GPR, monitorowaniu podlegają również zadania budżetowe
oznaczone w budżecie miasta literą „R”. W roku 2018 zgłoszonych do budżetu w celu
oznaczenia literą „R” zostało ponad 200 zadań. Spośród nich ponad 100 to zadania nie będące
podstawowymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi ale realizujące cele rewitalizacyjne – czyli
tzw. pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne.
Tabela 4. Stan realizacji pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na
koniec 2018 r.

L.p.
Dopuszczalne/uzupełniające przedsięwzięcia
rewitalizacyjne wskazane w programie rewitalizacji

zrealizowane

w trakcie
realizacji/
częściowo
zrealizowane

1

Przedszkola - zajęcia dodatkowe - "R"

x

2

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej wraz
z towarzyszącą infrastrukturą oraz dostawy wody i
energii R

x

3

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg
gminnych i drzew w pasach dróg wewnętrznych i na
terenach niezabudowanych "R"

x

4

Wydatki na utrzymanie zieleni w pasach dróg
powiatowych "R"

x

5

Rozbiórki i zabezpieczenia budynków wyłączonych z
użytkowania -"R"

x

6

Placówki wychowania pozaszkolnego - "R"

x

7

Wydatki związane z działalnością Biura
ds. Rewitalizacji "R"

x

8

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście
Łodzi - etap 2 - wydatki nieobjęte dofinansowaniem "R"

x

9

Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
obszarów miejskich na wybranym obszarze w mieście
Łodzi - etap 2 "R"

x

10

x

zadanie
jednoroczne powtarzane co
roku

Wydatki na oświetlenie - "R"

11

Realizacja projektów ekologicznych w przedszkolach
miejskich - "R"

Uwagi

x
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12

x

zadanie
jednoroczne powtarzane co
roku

x

Zadanie
jednoroczne powtarzane co
roku

x

zadanie
jednoroczne powtarzane co
roku

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem boisk
"ORLIK 2012" "R"
13
Realizacja programów aktywizacji społecznej
młodzieży - "R" dotacje
14

15

Organizowanie i prowadzenie programu
zapobiegającego i przeciwdziałającego krzywdzeniu
dzieci "R"
Organizacja "Dnia przedszkolaka" - "R"

x

16

x

zadanie
jednoroczne powtarzane co
roku

x

zadanie
jednoroczne powtarzane co
roku

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne - "R"
17
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - "R"

18

Krok w Przyszłość "R" (SP 173)

x

19

Remonty lokali socjalnych, pomieszczeń
tymczasowych i budynków przeznaczonych na lokale
socjalne -"R"

x

20

Remonty pozostałych mieszkalnych lokali
komunalnych i budynków przeznaczonych na lokale
komunalne -"R"

x

21

Modernizacja i adaptacja budynków położonych w
Łodzi przy Al. Kościuszki 19
i ul. Wólczańskiej 36 - "R"

x

22

Modernizacja i adaptacja budynków położonych w
Łodzi przy ul. Wólczańskiej 121/123 dla potrzeb Straży
Miejskiej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego "R"

x

23

Przebudowa dróg na terenie Polesia - "R"

x

24

Szkoła mistrzostwa kulinarnego - "R"

x

25

Modernizacja i rozbudowa budynków gminnych z
przeznaczeniem na siedziby Zarządu Lokali Miejskich II etap "R"

x

26

Rewitalizacja obszarowa 1-8 - wydatki dotyczące
przygotowania lokali przeznaczonych
przekwaterowania najemców - "R"

27

Programowanie obrabiarek sterowanych
numerycznie - dziś staż, jutro praca - "R"

x

28

Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
jednostki pomocnicze Miasta
(z algorytmu) "R"

x

x
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29

Wydatki realizowane w ramach budżetu
obywatelskiego "R". SZKOŁY PODSTAWOWE - zadania
statutowe

x

30

Projekt powiedz "nie" biernej postawie osób
młodych, które nie pracują, nie uczą się i nie
przygotowują do zawodu ("S32ay no to NEET!") - "R".

x

31

Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna
Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w
ŁCDNiKP drogą do podniesienia edukacji zawodowej"R"

x

32

Nowoczesna baza techniczno-dydaktyczna
Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej w
ŁCDNiKP drogą do podniesienia jakości edukacji
zawodowej w obszarze obrabiarek sterowanych
numerycznie- "R"

x

33

Gotowi na sukces -"R" (SP36)

x

34

"Staże europejskie drogą do sukcesu" "R"

x

35

Sukces w zasięgu możliwości "R" (SP 175)

x

36

Akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniów i
nauczycieli Szkoły Podstawowej
nr 152 w Łodzi - "R"

x

37

Szansa dla Szkoły "R" (SP 45)

x

38

PROGRAM "Erasmus - wyprawa po wiedzę" – „R”

x

39

Energetyczny instalator "R"

x

40

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu
"Energetyczny instalator" "R"

x

41

Staże zawodowe i organizacja pracowni dla uczniów
Technikum Gazowniczego
i Technikum Urządzeń Sanitarnych "R"

x

42

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu
Staże zawodowe i organizacja dla uczniów Technikum
Gazowniczego
i Technikum Urządzeń Sanitarnych "R"

x

43

Kulinarne dziedzictwo Polski w kontekście integracji
europejskiej- "R"

44

Kompetentny zawodowiec- program wsparcia Szkoły
oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19
w Łodzi- "R"

45

46

x
x

x

Miejski Program Profilaktyki i rozwiązywania
Problemów Alkoholowych-zajęcia dodatkowe dla
dzieci i młodzieży szkół Łódzkich -"R"
Prace budowlane w obiektach Miejskiego Centrum
Medycznego im. dr. K. Jonschera
w Łodzi "R"

zadanie
jednoroczne powtarzane co
roku

x
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47

Zakup łóżek intensywnego nadzoru dla szpitala
ginekologiczno-położniczego - budżet obywatelski "R"

x

48

Modernizacja i zagospodarowanie terenu wokół
Przychodni Śródmieście - budżet obywatelski - "R”

x

49

Poczekalnia przyjazna dzieciom i rodzicom
w poradni pediatrycznej Przychodni Śródmieście budżet obywatelski - "R"

x

50

Plac zabaw w Parku Staszica - budżet obywatelski "R"

x

51

Śródmiejska tężnia solankowa- zdrowy mikroklimat,
zdrowi
łodzianie - budżet obywatelski - "R"

x

52

Obywatel rodzic - zadaszona ławka do karmienia +
przewijak w Parku Poniatowskiego - budżet
obywatelski - "R"

53

Przebudowa budynku biurowego przy
ul. Łęczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz
z jego rozbudową - "R"

54

Zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoły
oraz uczniów i uczennic ZSP nr 19 w Łodzi- "R"

x

55

Dom Wielopokoleniowy dla osób niespokrewnionych
- uruchomienie pilotażowego budynku mieszkalnego z
pulą mieszkań przystosowanych dla seniorów "R"

x

56

Praktyczna szkoła sukcesu "R"

x

57

Projekt "zapobieganie przemocy w szkole
i wykluczeniu poprzez edukację emocjonalną "(ICARO:
Preventing school violence and exclusion through
Emotional Education") -"R"

x

58

Gotowi na sukces (II) -"R" (SP 36)

x

59

Umiem programować - projekt dla Gimnazjów nr 2, 6,
10, 35 w Łodzi - "R"

x

60

Mali Odkrywcy Własnych Możliwości
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr
111 w Łodzi - "R"

x

61

Modernizacja elewacji frontowej oraz bramy
wjazdowej i ogrodzenia w XII Liceum
Ogólnokształcącym w Łodzi - ul. Anstadta 7 - "R"

x

62

Zakup, dokumentacja i montaż pawilonu
wolnostojącego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr
3 w Łodzi
ul. Kilińskiego 159/163 "R"

x

63

Zakup tablicy multimedialnej i dywanu edukacyjnego
dla Przedszkola Miejskiego
nr 56 - ul. Pogonowskiego 71 - algorytm dla jednostek
pomocniczych - "R"

x

x

x
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64

Modernizacja ciągów pieszych w Szkole Podstawowej
nr 23 - ul. Gdańska 16 - algorytm dla jednostek
pomocniczych - "R"

x

65

Modernizacja sanitariatów i wentylacji kuchennej w
Przedszkolu Miejskim nr 71 ul. Rewolucji 1905 r. nr 19 - algorytm dla jednostek
pomocniczych - "R"

x

66

Modernizacja pomieszczeń kuchni
w Przedszkolu Miejskim nr 100 - ul. Piotrkowska 44 algorytm dla jednostek pomocniczych - "R"

x

67

Zakup Sprzętu rekreacyjnego do ogrodu
przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 5 - al.
Kościuszki 54 - algorytm dla jednostek pomocniczych
– „R”

x

68

Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Łodzi ul. Śienkiewicza 137/139 - budżet obywatelski - "R"

69

Bajkowy plac zabaw na terenie ogrodu Przedszkola
Miejskiego nr 23 w Łodzi ul. Żeromskiego 105 - budżet obywatelski - "R"

x

70

Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie
terenu wokół placu przy Szkole Podstawowej nr 23 w
Łodzi ul. Gdańska 16 - budżet obywatelski - "R"

x

71

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów
utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych dzieci będących mieszkańcami
innego powiatu niż Powiat Łódź -"R"

x

Oczekiwanie na dane

72

Otwarci na świat - "R"

x

73

Zbudujmy razem mosty "Let's Build Bridges Together"
-R

x

74

Projekt "Promowanie zdrowia dobrego samopoczucia
w ciele i umyśle poprzez kulturę i tożsamość"
("Promoting Health and Well Being in Mind Through
Culture and Identity") - "R"

75

"Wykluczenie? Wykluczone!" - "R"

x

76

Nowoczesna Edukacja szansą na sukces "R"

x

77

Wydatki majątkowe związane z realizacją projektu
"Nowoczesna edukacja szansą na sukces" - "R"

78

Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "R"

79

Zakup aparatu USG na potrzeby Miejskiego Centrum
Medycznego im. Dr Karola Jonschera - "R"

x

80

Realizacja projektów ekologicznych
w szkołach podstawowych - "R"

x

81

Lepsze perspektywy

x

82

Rewitalizacja naszą szansą - "R"

x

x

x
x
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83

Zwiększenie dostępności do e-usług oraz wdrożenie
podstawowego obiegu dokumentacji elektronicznej w
Centrum Medycznym im. Dr L. Rydygiera sp. z o.o. "R"

x

84

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału
Okulistycznego Miejskiego Centrum Medycznego im.
Dr Karola Jonschera w Łodzi - "R"

x

85

Klucz do sukcesu - "R"

x

86

175 sposobów n@ wiedzę- "R"

x

87

Dobry start w dorosłość - "R"

x

88

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE - "R"

x

89

Przyszłość z Czwórką - "R"

x

90

Sieć transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX – “R”

91

Z nami wygrasz wyścig do przyszłości - "R"

x

92

Na skrzydłach wiedzy i umiejętności - "R"

x

93

Szkoła na miarę XXI wieku - "R"

x

94

Z pasją w przyszłość - "R"

x

95

"152 pomysły na rozwój" - "R"

x

96

"Akademia młodych naukowców" - "R"

x

97

Mali Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi - "R"

x

98

Wydatki majątkowe związane z projektem "Mali
Odkrywcy z SP Nr 113 w Łodzi" - "R"

x

99

Laboratorium szans - droga do sukcesu - "R"

x

x

100 Nowoczesna szkoła szerokich horyzontów - "R"

x

101 "Dziedzictwo narodowe w dialogu" ("Heritages en
dialogue") - "R"

x

102 Tolerancja jest moim najlepszym przyjacielem
(Tolerance is my Best Friend) - "R"

x

103 "Otwarci na wiedzę" - "R"

x

104 Informatyzacja Miejskiego Centrum Medycznego im.
Dr. Karola Jonschera w Łodzi w zakresie dostosowania
Centrum do wymogów rozporządzenia w sprawie
ochrony danych osobowych – „R"

x

Opracowanie: Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ
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4.3. Realizacja wybranych projektów rewitalizacyjnych – stan na koniec roku
2018
Projekty 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) wpisane są do Gminnego
Programu Rewitalizacji na listę przedsięwzięć podstawowych jako zadania o numerach 5-12.
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi to kompleksowe działania na rzecz polepszenia
jakości życia, a także stworzenia dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej w
dotychczas zdegradowanej tkance śródmiejskiej. Okolice objęte projektami 1-8 ROCŁ zmienią
się nie tylko dzięki przeprowadzonym remontom budynków czy przestrzeni publicznych, ale
także działaniom mającym na celu poprawę jakości życia mieszkańców, którzy będą mieli
możliwość uczestniczenia w sąsiedzkich inicjatywach i wydarzeniach integrujących lokalną
społeczność.
Rok 2018 był pierwszym rokiem, w którym rozpoczęto wiele inwestycji oraz ogłoszono i
rozstrzygano przetargi. Stan zaawansowania prac przy poszczególnych inwestycjach dla
każdego z obszarów opisano prezentując następujące dane:
1. Zakres rzeczowy projektu – opis.
2. Szacunkowy postęp rzeczowy na dzień 31.12.2019 r. w podziale na inwestycje
kubaturowe i drogowe (w tym przestrzenie publiczne) – wykresy kołowe.
UWAGA: czytając wykresy należy uwzględnić fakt, iż 2018 był pierwszym
rokiem, w którym inwestycje ruszyły na dużą skalę. Zakończenie rzeczowe
niektórych inwestycji planowane jest dopiero na 2023 rok.
3. Stan zaawansowania prac nad poszczególnymi inwestycjami w ramach
projektu na koniec 2018 r. – mapy „Postęp w realizacji inwestycji w ramach
projektu ROCŁ” .
4. Porównanie stanu sprzed rozpoczęcia prac ze stanem w trakcie ich trwania lub
po ich zakończeniu dla wybranych inwestycji – materiał fotograficzny ze strony
rewitalizacja.lodz.pl.
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Projekt 1 - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r.,
Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Dzięki połączeniu remontów z działaniami o charakterze społecznym poprawi się jakości
życia mieszkańców. Po przeprowadzeniu działań rewitalizacyjnych będzie to przyjazne
miejsce do życia a także atrakcyjna przestrzeń przyciągająca turystów. Na ul. Włókienniczej,
która stanowi najważniejszą część obszaru, wyremontowana zostanie większość kamienic. Ich
fasady zyskają artystyczny wyraz. Historia ulicy zostanie upamiętniona poprzez zachowanie
fontanny „Kochankowie z ulicy Kamiennej”. Pomiędzy ul. Jaracza i ul. Włókienniczą stworzony
zostanie nowy pasaż z fontanną. Pasaż swoją nazwę będzie zawdzięczał Hilaremu
Majewskiemu, przedwojennemu architektowi miasta Łodzi, którego kamienica stoi tuż obok.
Na obszarze objętym projektem zostanie wyremontowanych 26 budynków, w tym budynek
Gimnazjum nr 2 przy ul. Jaracza 26. Dla mieszkańców zostanie oddanych 486 mieszkań 1-, 2- i
3-pokojowych z kuchniami lub aneksami kuchennymi. Powstanie dużo nowej zieleni - na
podwórkach i ulicach pojawią się drzewa, pnącza, rabatki kwiatowe, krzewy i trawniki. W
najbliższej okolicy powstaną place zabaw dla dzieci oraz skwerki, na których będzie można
odpocząć.
Po zakończeniu remontu mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu nowych bądź
wyremontowanych instytucji:









Centrum Usług Społecznych (Pogonowskiego 34),
Centrum Interwencji Kryzysowej (Kilińskiego 36),
Publiczne Gimnazjum nr 2 (Jaracza 26),
świetlica środowiskowa (Rewolucji 1905 r. 15),
świetlica artystyczna (Rewolucji 1905 r. 17),
placówka opiekuńczo-wychowawcza (Włókiennicza 5, 6, 16),
przedszkole miejskie (Włókiennicza 16),
Centrum Obywatelskie (Wschodnia 50).

Wykres 5. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 1 - stan na koniec
roku 2018
Inwestycje kubaturowe

Inwestycje
drogowe

2%

10%
szacunkowe
wykonanie
pozostało do
realizacji

98%

90%
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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Ulica Wschodnia (odcinek od ul. Rewolucji 2905 r. do ul. Jaracza)

Stan przed remontem

W trakcie prac budowlanych
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Projekt 2 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Tuwima, Piotrkowską
Na obszarze wyremontowanych zostanie 7 budynków, w tym zabytkowa willa Maurycego
Frankela przy ul. Sienkiewicza 26, która odzyska swój dawny, XIX-wieczny blask.
W gruntownie wyremontowanych kamienicach dla mieszkańców zostanie oddanych 17
mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych oraz 3 mieszkania chronione przeznaczone dla młodych ludzi
wychodzących z pieczy zastępczej (przy ul. Narutowicza 4 i 12). Powstanie również świetlica Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Sienkiewicza 22).
Wyremontowane zostaną również budynki należące do Policji, które staną się bardziej
przystępne dla klientów oraz zostaną przystosowane do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami (ul. Sienkiewicza 28/30 oraz ul. Tuwima 12a).
Przebudowie ulegnie ulica Traugutta, która powróci do swego historycznego śladu. Chodniki
w ul. Sienkiewicza zostaną wyremontowane, a trzy nowe drogi stanowiące układ ulic
wewnątrz kwartału Traugutta – Sienkiewicza – Kilińskiego - Tuwima zostaną wybudowane,
tworząc nowe szanse dla ożywienie okolicy. Ulice: Wschodnią i Sienkiewicza połączy droga
wewnątrzkwartałowa. Zasadzona zostanie nowa zieleń, zainstalowane ławki, stojaki na
rowery, kosze na śmieci i nowe oświetlenie. Skwery sprzyjały będą odpoczynkowi. Pojawią się
na nich miejsca do siedzenia, fontanna oraz pergole.
W okolicy powstaną przestrzenie biurowe i lokale usługowe dla przedsiębiorców:



57 lokali biurowych (ul. Piotrkowska 77, ul. Sienkiewicza 22 i 26),
19 lokali usługowych (ul. Piotrkowska 77, ul. Narutowicz 4 i 12, ul. Sienkiewicza 22 i
26).

Wykres 6. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 2 - stan na koniec
roku 2018
Inwestycje kubaturowe

20%

Inwestycje
drogowe
20%

szacunkowe
wykonanie
pozostało do
realizacji

80%

80%
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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Ul. Traugutta
Stan przed remontem

Stan w trakcie remontu
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Projekt 3 - obszar ograniczony ulicami: Narutowicza, Targową, Tuwima, Kilińskiego wraz z
pierzejami po drugiej stronie ww. ulic także pierzeje ul. Kilińskiego
Na obszarze objętym projektem działania rewitalizacyjne koncentrują się w dwóch okolicach
znajdujących się w sąsiedztwie Nowego Centrum Łodzi i dworca Łódź Fabryczna:
- na odcinku ul. Tuwima między ul. Kilińskiego a Targową, gdzie poza gruntownym remontem
drogi (polegającym na wymianie nawierzchni, wprowadzeniu nowego oświetlenia, zieleni
niskiej i wysokiej oraz małej architektury) generalnemu remontowi poddane zostaną 4
budynki pod numerami 33, 35, 46 i 52,
- w okolicach skrzyżowania ul. Kilińskiego i Narutowicza, gdzie odnowie poddany zostanie Park
Moniuszki, wyremontowany zostanie odcinek ul. Kilińskiego między ul. Jaracza i Narutowicza
oraz narożne skwerki, a także powstanie zadaszenie targowiska przy zaplanowanej do
remontu kamienicy przy ul. Kilińskiego 39.
W wyremontowanych kamienicach powstaną:









24 mieszkania komunalne,
2 mieszkania chronione (ul. Tuwima 33 i ul. Kilińskiego 39),
5 pracowni twórczych (ul. Tuwima 33 i 52 i ul. Kilińskiego 39),
11 lokali usługowych (ul. Tuwima 33, 46 i 52 i ul. Kilińskiego 39),
5 biur (ul. Tuwima 46 i 52),
Dom Dziennego Pobytu (ul. Tuwima 33),
Punkt Pracy Socjalnej (ul. Tuwima 35),
Biblioteka (ul. Tuwima 46).

Wykres 7. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 3 - stan na
koniec roku 2018
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drogowe
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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Ul. Tuwima 46
Stan przed remontem

W trakcie remontu

str. 114
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 +

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2018

Projekt 4 - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary
Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z
pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Obszar zostanie odnowiony poprzez wyremontowanie kamienic, przebudowę ulic, mającą na
celu uspokojenie ruchu oraz zmodernizowanie Parku Staromiejskiego, Placu Wolności i
Starego Rynku, tak by stały się atrakcyjnymi i przyjaznymi przestrzeniami zielonymi. Kamienice
zostaną zaopatrzone we wszystkie niezbędne media (w tym centralne ogrzewanie), a ich
okolica w urokliwą zieleń i małą infrastrukturę – podwórka staną się miejscami gościnnymi,
które zachęcą mieszkańców do przebywania na nich.
Powstanie 165 mieszkań 1-, 2- i 3- pokojowych z kuchniami lub aneksami kuchennymi oraz 21
lokali o funkcji usługowej. Okoliczne ulice również zmienią swój charakter – pieszy będzie
priorytetem, ruch zostanie uspokojony, pojawią się nowe szpalery drzew. W Parku
Staromiejskim zostanie wdrożona koncepcja przywracania pamięci o zabudowie, która istniała
tam przez II wojną światową. Planowane są tam działania zmierzające do poprawy jakości,
atrakcyjności i dostępności tej przestrzeni publicznej oraz wprowadzone zostaną dodatkowe
elementy nawiązujące do historii i tożsamości tego obszaru. Plac Wolności także zmieni swe
oblicze dzięki powiększeniu przestrzeni dla pieszych poprzez przesunięcie ruchu
tramwajowego i samochodowego na północną stronę placu.
Po zakończeniu remontu mieszkańcy będą mogli korzystać kilku nowych bądź
wyremontowanych instytucji:




biblioteka miejska – Wschodnia 42,
ośrodek kultury – Zachodnia 56,
świetlica środowiskowa – Pomorska 11.

Wykres 8. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 4 - stan na koniec
roku 2018
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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Ulica Wschodnia – odcinek od ul. Północnej do ul. Pomorskiej
Stan przed remontem

W trakcie remontu
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Projekt 5 - obszar ograniczony ulicami: Piotrkowską, Tuwima, Kilińskiego, Nawrot
W ramach projektu gruntownej odnowie i rozbudowie ulegnie cały system przestrzeni
publicznych w kwartale ulic Tuwima, Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej.
Kompleksowa rewaloryzacja Parku Sienkiewicza sprawi, że ten ważny z historycznego i
przyrodniczego punktu widzenia teren zielony odzyska blask i będzie służył mieszkańcom
miasta do rekreacji i wypoczynku w pięknym otoczeniu.
Pasaż Schillera zostanie przebudowany, wprowadzone zostanie więcej zieleni, wygodne ławki
i fontanny. Sprzed budynku Urzędu Miasta zniknie parking, ustępując miejsca fontannie
posadzkowej, która może być wyłączana na czas organizacji w tym miejscu imprez i wydarzeń
plenerowych. Nowe przebicie wewnątrzkwartałowe rozpoczynające się przy ul. Nawrot
połączy się z placem Komuny Paryskiej, którego południowa część przeznaczona jest na zielony
skwer z placem zabaw i niewielkimi pawilonami usługowymi.
W zakres remontu ul. Nawrot wejdzie budowa nowej jezdni oraz chodników z
wprowadzeniem zieleni i małej architektury. Natomiast na ul. Sienkiewicza remontowi
podlegać będą chodniki.
Remonty obejmą budynki przy ul. Piotrkowskiej pod numerami 102, 106, 115, 118 oraz zespół
budynków pofabrycznych przy ul. Sienkiewicza 61a i 63. W kamienicach przy ul. Piotrkowskiej
102 i 106 zachowany zostanie dotychczasowy sposób użytkowania powierzchni, a remont
obejmie elewacje i podwórka. W pozostałych budynkach w efekcie zaplanowanych prac
powstanie:
 18 mieszkań komunalnych (ul. Piotrkowska 115, 118) i 2 mieszkania chronione (ul.
Piotrkowska 115),
 minimum 7 pracowni artystycznych (ul. Piotrkowska 115, 118, ul. Sienkiewicza 63),
 kilkadziesiąt biur, których powierzchnie będą dostosowywane do potrzeb przyszłych
najemców (ul. Piotrkowska 118, ul. Sienkiewicza 61a i 63),
 około 20 lokali usługowych (ul. Piotrkowska 115, 118, ul. Sienkiewicza 61a i 63),
 świetlica środowiskowa (ul. Piotrkowska 115),
 Fundacja Centrum Praw Kobiet (ul. Piotrkowska 118),
 Centrum administracyjne dla placówek typu interwencyjnego (ul. Piotrkowska 118).
Wykres 9. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 5 - stan na koniec
roku 2018
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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Park im. H. Sienkiewicza
Stan przed rewaloryzacją

W trakcie trwania prac
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Projekt 6 - obszar o powierzchni 10 ha ograniczony ulicami: Nawrot, Sienkiewicza,
Piłsudskiego, Piotrkowską
W najbliższej okolicy wyremontowanych zostanie 6 nieruchomości, w tym budynki dawnej
tkalni Ludwika Schmiedera i Syna (Wigencji), które staną się atrakcyjną przestrzenią kulturalną
z nową siedzibą Teatru Pinokio.
W wyremontowanych kamienicach dla mieszkańców zostanie oddanych 26 mieszkań
komunalnych 1-, 2- i 3-pokojowych. Powstaną również 3 mieszkania chronione: dla osób
wychodzących z pieczy zastępczej, dla osób z zaburzeniami psychicznymi (przy ul. Sienkiewicza
56) oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową (ul. Sienkiewicza 79). W podwórku
kamienicy przy ul. Sienkiewicza 56 powstanie ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna z
placem zabaw, otwartą siłownią oraz miejskim sadem. Specjalnie wydzielone zieleńce znajdą
się również na wyremontowanych chodnikach ul. Sienkiewicza.
Po zakończeniu remontów mieszkańcy będą mogli korzystać z szeregu nowych bądź
wyremontowanych instytucji:
 Teatr Pinokio (ul. Sienkiewicza 75/77),
 Centrum Sztuki Współczesnej dla Dzieci i Młodzieży (ul. Sienkiewicza 75/77),
 Punkt biblioteczny z księgarnią (ul. Sienkiewicza 75/77),
 Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów (ul. Sienkiewicza 79),
 Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnościami (ul. Piotrkowska 142).
Dodatkowo, powstaną lokale, w których będzie można prowadzić działalność:



usługową - 14 lokali (ul. Piotrkowska 142, ul. Sienkiewicza 56 i 79),
artystyczną - 10 lokali ( ul. Sienkiewicza 79).

Wykres 10. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 6 - stan na koniec
roku 2018
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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Projekt 7 - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Gdańską, Legionów,
Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Na obszarze projektu 7 gruntownie wyremontowanych zostanie 7 budynków. Dla
mieszkańców zostanie oddanych 114 mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych z kuchniami lub aneksami
kuchennymi oraz 5 mieszkań chronionych. Powstanie dużo nowej zieleni - na podwórkach i
ulicach pojawią się drzewa, pnącza, rabatki kwiatowe, krzewy i trawniki. Na każdym podwórku
będą ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci i miejsca do sortowania śmieci. W najbliższej
okolicy powstaną place zabaw dla dzieci oraz skwerki (np. przy ul. Ogrodowej 28), na których
będzie można odpocząć.
Wyremontowane zostaną ulice: Gdańska, Ogrodowa, Mielczarskiego, Legionów oraz
Cmentarna. Powstaną dodatkowe przejścia ułatwiające komunikację pomiędzy ulicami. Dla
pieszych i rowerzystów dostępne będą pasaże pomiędzy ul. Legionów 57 a Mielczarskiego 26
oraz pomiędzy Ogrodami Karskiego a ul. Mielczarskiego na wysokości numerów 33 oraz 25.
Po zakończeniu remontów na obszarze powstanie szereg nowych bądź wyremontowanych
instytucji:






mieszkanie chronione dla osób wychodzących z pieczy zastępczej (ul. Gdańska 1 - 4
lokale),
świetlica – Centrum Aktywności Lokalnej (ul. Legionów 44),
placówka opiekuńczo-wychowawcza – dom dla małoletnich matek z dziećmi (ul.
Legionów 44),
placówka opiekuńczo-wychowawcza – dom dziecka dla 14 wychowanków (ul.
Mielczarskiego 15),
mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością (ul. Mielczarskiego 22 - 1 lokal).

Dodatkowo powstaną lokale, w których będzie można prowadzić działalność:
 gospodarczą i społeczną (budynki i podwórka przy ul. Mielczarskiego 3 i 33),
 handlową, biurową, gastronomiczną oraz artystyczną (budynki przy ul. Legionów 37a i
44).
Wykres 11. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 7 - stan na koniec
roku 2018
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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ul. Gdańska – odcinek legionów - Ogrodowa –
Stan przed remontem

W trakcie remontu
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Po remoncie
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Projekt 8 - obszar o powierzchni 7 ha ograniczony ulicami: Ogrodową, Zachodnią, Legionów,
Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic
Gruntownie wyremontowane i kompleksowo przebudowane zostaną 2 budynki usytuowane
przy ul. Legionów 20 i Gdańskiej 8. Będą one podłączone pod wszystkie sieci techniczne. Dla
mieszkańców zostaną oddane mieszkania komunalne, w tym dwa mieszkania chronione dla
osób niepełnosprawnych. Powstanie 66 lokali mieszkalnych w sumie, w tym:


22 mieszkania 1-pokojowe,
 36 mieszkań 2-pokojowych,
 8 mieszkań 3-pokojowych.
Podwórza zostaną przebudowane i wzbogacone o nową zieleń. Pojawią się nowe ławki, stojaki
na rowery oraz zdroje uliczne.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną ulice Ogrodowa, Zachodnia i Legionów wraz z
torami tramwajowymi. Chodniki zostaną poszerzone, wyznaczone będą miejsca do
parkowania, wprowadzona zostanie zieleń. Wymiana nawierzchni spowoduje wyciszenie i
uspokojenie ruchu ulicznego. Powstanie nowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem
rowerowym i sygnalizacją świetlną oraz przebicia wewnątrzkwartałowe, łączące przestrzenie
publiczne z ulicami.
Zwiększy się bezpieczeństwo dzięki modernizacji i rozbudowie istniejącego oświetlenia, a
także instalacji nowych punktów monitoringu miejskiego.
Po zakończeniu remontów na obszarze powstaną nowe bądź wyremontowane instytucje:




świetlica środowiskowa (ul. Legionów 20),
publiczna biblioteka dla dzieci i dorosłych (ul. Gdańska 8),
mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową (dla 3 osób przy ul.
Legionów 20, dla 5 osób przy ul. Gdańskiej 8).

Wykres 12. Szacunkowy postęp rzeczowy w realizacji zadań w Projekcie 8 - stan na koniec
roku 2018
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Opracowanie: Łódzki Ośrodek Geodezji
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5. DZIAŁANIA BIURA DS. REWITALIZACJI
Oprócz licznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (podstawowych i pozostałych
dopuszczalnych) zgodnych z założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi, w
Biurze ds. Rewitalizacji realizuje się szereg projektów mających na celu pełne wykorzystanie
potencjału działań rewitalizacyjnych innych jednostek, usprawniających komunikację z
mieszkańcami. W ramach różnych inicjatyw dzielimy się doświadczeniem z innymi pomiotami,
w tym samorządami w Polsce i zagranicą, a także uczymy się i wypracowujemy nowe metody
prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

5.1. Współpraca międzynarodowa

Urban – Regeneration – Mix.
Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Unii Europejskiej w ramach programu URBACT III „sieci transferu”.
Punktem wyjścia dla tego projektu było uznanie sposobu przeprowadzenia rewitalizacji terenu
„Księżego Młyna” jako Dobrej Praktyki URBACT.
Realizowana w 2018 roku I faza projektu skupiała się na wypracowaniu metodologii i sposobu
przekazywania wiedzy między zagranicznymi partnerami, a także na przygotowaniu
uniwersalnego zestawu narzędzi, który może być wykorzystywany przez inne samorządy do
poprawy społecznego wymiaru procesu rewitalizacji miast. Na tym etapie ważnym elementem
dyskusji stały się również wprowadzone w Łodzi rozwiązania wykorzystywane w trakcie
Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, czyli model pracy Gospodarza Obszaru i Latarnika
Społecznego. Innowacyjność, skuteczność oraz skala działań sprawiły, że nie mogło ich
zabraknąć na liście podstawowych elementów transferu. Do realizacji I fazy projektu wraz z
Łodzią przystąpiło dwóch partnerów: Birmingham (Wielka Brytania) oraz Baena (Hiszpania).
W tym czasie trwały poszukiwania kolejnych miast, które chciałyby udoskonalić prowadzone
przez siebie działania rewitalizacyjne, zwłaszcza w zakresie zaangażowania mieszkańców. W
rezultacie do sieci transferu w ramach kolejnej fazy projektu „URBAN – REGENERATION – MIX”
dołączyły miasta: Braga (Portugalia), Bolonia (Włochy), Zagrzeb (Chorwacja) oraz Tuluza
(Francja).
We wrześniu 2018 roku w Łodzi odbyło się spotkanie podsumowujące działania w I fazie
projektu, w której partnerzy dokładnie zapoznali się dobrą praktyką "Księżego Młyna" i której
elementy mają potencjał transferu z Łodzi do innych miast europejskich oraz zaprezentowali
obszary i problemy, z jakimii będą się mierzyć przy użyciu narzędzi wypracowanych w
projekcie.
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Źródło: materiały organizatora
Przedstawiciele uczestniczących w projekcie miast przedstawili ciekawe rozwiązania
stosowane w ich samorządach, które mogłyby zostać włączone do sieci jako elementy
transferu do innych miast. Na zakończenie spotkania odbyła się otwarta dyskusja na temat
przyszłości rewitalizacji miast, w której uczestniczyli przedstawiciele jednostek miejskich,
uczelni wyższych, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Z początkiem grudnia 2018 r.
Łódź jako lider oficjalnie przystępuje do realizacji II fazy projektu, którego celem jest
stworzenie sieci transferu dobrych praktyk w zakresie zaangażowania obywateli i podnoszenia
poziomu ich partycypacji w procesie rewitalizacji obszarów miejskich.

5.2 Projekt Pilotażowy
Od stycznia 2017 roku, na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, realizowany jest w
Biurze ds. Rewitalizacji Projekt Pilotażowy pt. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (Pilotaż II).
Jest to projekt społeczny, skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji
oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na tym obszarze. Ma na celu wypracowanie
modelowych rozwiązań problemów zdiagnozowanych w ramach Projektu Pilotażowego I oraz
ich przetestowanie w realnych warunkach trwającego procesu rewitalizacji w Łodzi.
Rozwiązania te będą możliwe do upowszechniania i stosowania również przez inne
samorządy.
Wszystkie opracowania powstałe w ramach Pilotażu II, modele i materiały, dostępne są na
stronie www.centrumwiedzy.org.
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W 2018 roku projekt objął następujące działania:
Wsparcie procesu przeprowadzek mieszkańców przez zespół Gospodarzy Obszarów
i Latarników Społecznych
W 2018 r. w procesie przeprowadzek z obszarów 1 - 8 miejsce zamieszkania zmieniło blisko
130 najemców. Gospodarze i Latarnicy nawiązali kontakt z 90 % przeprowadzanych
mieszkańców, z czego z setką współpracowali bezpośrednio podczas całego procesu. Działania
zespołu obejmowały m.in.: pomoc w wyjaśnieniu problemów z własnością lokalu, wsparcie w
przystąpieniu do programu oddłużania, pomoc w procedurach urzędowych. Gospodarz
Obszaru lub Latarnik Społeczny za zgodą lub na prośbę mieszkańca mógł uczestniczyć w
oglądaniu mieszkania zamiennego, doręczyć osobie niepełnosprawnej umowę do podpisu, a
przede wszystkim dostarczyć informację i poradę w kwestii procesu rewitalizacji. Gospodarze
i Latarnicy rekomendowali wskazywanie lokali odpowiadających potrzebom konkretnych
mieszkańców, co wpłynęło na przyspieszenie procesu przeprowadzek. Bezpośrednie
dostarczanie wskazań i skierowań do mieszkańców również usprawniło ten proces.
Współpraca z Oddziałem Windykacji Zarządu Lokali Miejskich zaowocowała zwiększeniem
liczby osób odpracowujących swoje zadłużenia czynszowe.
Wielu mieszkańców wyrażało zadowolenie ze współpracy z przedstawicielami zespołu.
Pracownicy postrzegani byli jako osoby skuteczne, elastyczne i empatyczne.
Oprócz mieszkańców przeprowadzanych w roku 2018, Latarnicy i Gospodarze współpracowali
również z lokatorami z obszarów 1 - 8, których nieruchomości planowane są do przeprowadzki
na lata 2019 - 2020, a także z najemcami lokali komunalnych, prywatnych
i wspólnotowych z obszaru rewitalizacji.
Celem zespołu było wsparcie całej społeczności, zarówno bezpośrednio związanej
z remontami, jak i uczestniczącej pośrednio w procesie rewitalizacji. Działania związane
z przeprowadzkami obejmowały również usprawnienie przepływu informacji i przyspieszenie
obiegu dokumentów w komórkach urzędu. Zespół uczestniczył także w rekrutacji uczestników
do projektów aktywizujących zawodowo i społecznie. Oprócz współpracy przy
przeprowadzkach, zespół zajmował się wsparciem w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Mieszkańcy potrzebujący pomocy byli bezpośrednio kierowani do konkretnych służb i
instytucji. Latarnicy Społeczni wspierali mieszkańców w podejmowaniu ważnych życiowych
decyzji, doradzali, pomagali rozwiązywać problemy stojące na przeszkodzie do poprawy
jakości życia.
Ponad 300 mieszkańców skorzystało z możliwości kontaktu z pracownikami Biura. Każdy, kto
potrzebował informacji lub pomocy, mógł ją otrzymać, nie tylko na miejscu tj. w siedzibie Biura
ds. Rewitalizacji, ale również w miejscu swojego zamieszkania.
Zespół Gospodarzy i Latarników zajmował się również monitoringiem losów osób
przeprowadzonych w procesie rewitalizacji w latach poprzednich. Pracownicy sukcesywnie
docierali do mieszkańców i oferowali wsparcie w rozwiązywaniu ewentualnych problemów w
nowym miejscu zamieszkania.
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Inne miasta, wzorując się na przykładzie Łodzi, również powołały podobne funkcje,
dostrzegając istotną rolę bezpośredniego, elastycznego i otwartego kontaktu z mieszkańcem
na każdym etapie procesu rewitalizacji.
Podręcznik dla Latarników Społecznych
Opracowano model Latarnika Społecznego. W jego wyniku powstał podręcznik opisujący
model funkcjonowania zespołu Latarników Społecznych i Gospodarzy Obszaru.
Model Domu Wielopokoleniowego
W 2018 roku trwały prace nad wypracowaniem Modelu Domu Wielopokoleniowego
określającego reguły zasiedlania nieruchomości oraz zasady funkcjonowania mieszkańców
takiego domu oraz ocenę skuteczności tego typu rozwiązania w kontekście uzyskiwania efektu
budowy więzi sąsiedzkich i mechanizmów współpracy. Lokatorami domu będą zarówno
seniorzy,
rodziny
z
dziećmi,
osoby
niepełnosprawne,
samotne,
jak
i wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy wchodzą w etap
usamodzielnienia. Projekt Domu Wielopokoleniowego to program mieszkaniowy na obszarze
rewitalizacji zapewniający mix społeczny.
Modelowa Wspólnota
Działanie miało na celu wsparcie mieszkańców nowo zasiedlonych kamienic w zbudowaniu
więzi sąsiedzkich i podjęciu wspólnych działań na rzecz wspólnoty sąsiedzkiej. Program
Mikrograntów skierowany był do 20 mikrospołeczności. Finalnie 19 wspólnot mieszkańców
skorzystało z mikrograntów i zrealizowało wydarzenia. Wypracowano model wspierania
i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjnointegracyjne. Program realizowany był przez operatora.

źródło: centrumwiedzy.org
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źródło: centrumwiedzy.org
Model funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych (ŁCUS)
Model ma przyczynić się do stworzenia placówek, których zadaniem będzie wsparcie
mieszkańców obszaru rewitalizacji borykających się z różnymi formami wykluczenia
społecznego. W placówkach prowadzona będzie działalność wspierająca reintegrację
społeczną i zawodową tych osób. Wybór nieruchomości przy ul. Pogonowskiego 34 na
pilotażowe wdrożenie modelu związany jest z jej potencjałem, skalą i nowatorskim
charakterem przedsięwzięcia. W ramach pracy nad modelem powołano interdyscyplinarny
Zespół ds. modelu funkcjonowania ŁCUS. Model ma powstać do połowy lipca 2019 r.
Zespół ds. opracowania i wdrożenia formuły najmu dedykowanego
Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami nawiązał kontakt z przedsiębiorcami, których
lokale znajdują się w nieruchomościach przeznaczonych do remontu w ramach rewitalizacji
obszarowej. Na bieżąco informował o postępie w procesie inwestycji oraz wspierał
w procesie przeprowadzek do lokali zamiennych. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą
działalność gospodarczą przy remontowanych drogach, organizowane były spotkania
informacyjne na temat planowanych i realizowanych prac. Zadaniem powołanego w 2018
roku zespołu jest wypracowanie całościowego modelu wsparcia przedsiębiorców na terenie
obszaru rewitalizacji wraz z przygotowaniem konkursów celowych na wynajem lokali
użytkowych.
Program szkoleń Łódź Rewitalizuje Kompetentnie
W styczniu i lutym 2018 roku odbył się cykl szkoleń „Łódź rewitalizuje kompetentnie”.
Szkolenie skierowane były do pracowników Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych
UMŁ, który podzieleni zostali na interdyscyplinarne grupy. Każda z grup składała się z
urzędników różnych wydziałów, pracowników administracji, pomocy społecznej, policji, straży
miejskiej, kuratorów sądowych, organizacji pozarządowych i innych osób zaangażowanych w
proces rewitalizacji. W roku 2018 przeszkolono 240 osób.
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źródło: centrumwiedzy.org
Model prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni publicznej dla
inwestycji miejskich
W 2018 roku w ramach wypracowania modelu projektowania partycypacyjnego:
a) opracowano model prowadzenia partycypacji społecznej w projektowaniu przestrzeni
publicznej dla inwestycji miejskich – w ramach tego działania odbył się cykl spotkań z
mieszkańcami (dyżury konsultacyjne, spotkania warsztatowe, spotkania weryfikacyjne,
warsztaty planistyczno-edukacyjne dla dzieci), a także opracowano dokumenty
kluczowe dla prowadzenia partycypacji w projektowaniu przestrzeni.
b) opracowano dokumentacje techniczne i projektowe w trybie uwzględniającym
partycypację na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi: ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego – Zieloną), ul. 28 Pułku Strzelców
Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną – 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul.
Więckowskiego – Zieloną), ul. Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja – Próchnika), ul. Próchnika
(pomiędzy ulicami Lipową – Żeromskiego).

źródło: centrumwiedzy.org
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Model zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Łodzi
Rozpoczęto działania mające na celu opracowanie, którego celem jest określenie sposobu
przydziału lokali komunalnych w kamienicach wyremontowanych w ramach programu ROCŁ
najemcom w zasobie komunalnym Miasta Łodzi oraz oczekującym na przyznanie lokalu
komunalnego, w tym mieszkań komunalnych o statusie socjalnego. W ramach modelu
określony zostanie sposób wyboru i przydziału lokali w kamienicach wyremontowanych w
ramach programu ROCŁ na potrzeby mieszkańców w szczególnej sytuacji życiowej
(mieszkania chronione) oraz wypracowany zostanie system zarządzania tym segmentem
najmu a także określony zostanie sposób wyboru operatora lub operatorów prowadzących
działalność służącą realizacji celów GPR w wyremontowanych kamienicach.
Seminarium edukacyjne w ramach I Forum Animatorów Kultury „Hauzerak na ścieżkach
animacji”
Seminarium odbyło się w kwietniu 2018 r. i było skierowane do animatorów kultury,
praktyków pracujących w miastach, na osiedlach, w przestrzeniach zdegradowanych i nowych
osiedli, twórców i ludzi kultury, dla których miasto jest przestrzenią do pracy, społeczników
wprowadzających zmiany w miejscach i ludziach, artystów, rzemieślników, instruktorów.
Kluczowym dla wydarzenia hasłem było: Miejsce – Przestrzeń – Tożsamość. Za pierwszy dzień
Forum odpowiedzialne było Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ. Organizatorami kolejnych dni Forum
Animatorów Kultury byli: Bałucki Ośrodek Kultury w Łodzi, Centrum Promocji i Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich OPUS, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Stowarzyszenie
Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.

źródło: centrumwiedzy.org
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5.3 Uruchomienie portalu rewitalizacja.lodz.pl
Jesienią 2018 r. uruchomiony został portal internetowy rewitalizacja.lodz.pl. Powstał on we
współpracy Biura oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Portal stanowi kompleksowe i
aktualne źródło wiedzy na temat procesu rewitalizacji w Łodzi.
W trzech zakładkach zawarto: informacje dotyczące istoty procesu rewitalizacji wraz z
wyjaśnieniem dotyczących jej pojęć, instrumentów i pomocy dostępnej dla mieszkańców;
zakres działań remontowych prowadzonych przez miasto wraz z aktualizowanymi na bieżąco
harmonogramami oraz wyniki monitoringu realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Łodzi.

źródło: rewitalizacja.lodz.pl

Informacje zamieszone w zakładce dotyczącej realizowanych przez Miasto inwestycji
(„Działania”) są bogate w materiały graficzne, takie jak mapy ukazujące lokalizacje
planowanych przez miasto inwestycji oraz zdjęcia każdej nieruchomości i przestrzeni
publicznej przeznaczonej do remontu: w stanie wyjściowym, w trakcie prac oraz wizualizacje
stanu docelowego. Podano także w przystępny i przejrzysty sposób harmonogramy dla
wszystkich inwestycji, gdzie śledzić można ich postępy. Dla każdego obszaru ROCŁ wskazano
osoby odpowiedzialne za koordynację prac, podano dane kontaktowe do Gospodarzy Obszaru
i Latarników Społecznych oraz specjalisty ds. kontaktu z przedsiębiorcami.
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Źródło: rewitalizacja.lodz.pl
Portal rewitalizacja.lodz.pl stanowi ważny kanał komunikacji z mieszkańcami i został
pozytywnie odebrany przez łodzian, którzy poszukują informacji nt. prowadzonych w mieście
prac. Zawarte w nim informacje są również przydatne dla pracowników UMŁ oraz innych
jednostek, firm i instytucji prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji.
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6. PODSUMOWANIE – WNIOSKI
6.1 Założenia zawarte w GPR
Zgodnie z podrozdziałem 4.6.2.3. GPR: Należy założyć, że po rozpoczęciu regularnego
monitoringu stanu obszaru stan ten będzie się nadal pogarszał przez pierwsze dwa lata
(w naszym przypadku to lata 2017 – 2018). Zdiagnozowaliśmy kryzys, który narastał przez
dziesięciolecia i nierealistyczne byłoby oczekiwanie, że zatrzymamy go natychmiast.
Oczekiwanym sukcesem dwóch pierwszych lat wdrażania rewitalizacji może być jedynie
zahamowanie, a potem zmniejszenie tempa pogarszania się sytuacji („nadal się pogarsza, ale
już nie tak gwałtownie”).
Przyjmuje się, że lata 2019 – 2020 to spodziewany okres stabilizacji i prób odwrócenia trendów.
W tym czasie nie przewiduje się wyraźnego wzrostu wskaźnika głównego. Oczekiwanym
sukcesem tych dwóch lat może być zahamowanie procesu pogarszania się sytuacji obszaru
rewitalizacji.
Należy założyć, że poprawa zacznie następować powoli od 2021 roku i będzie stabilnie trwała
do końca okresu objętego GPR, a począwszy od 2023 roku jej tempo będzie rosło i poprawa
stanie się odczuwalna w sposób niebudzący wątpliwości. Będzie to okres odwrócenia trendów
i stabilnego wzrostu. W tym czasie odnotujemy wyraźny wzrost wskaźnika głównego. Dopiero
w tym okresie oczekiwanym sukcesem może być regularna poprawa sytuacji, a po 2023 roku
– poprawa zachodząca w narastającym tempie („nareszcie się poprawia i to coraz szybciej”).
Z godnie z rozdziałem 4.7. GPR: Coroczna ewaluacja będzie przesłanką do reakcji
na zmienność otoczenia i korekt na poziomie pojedynczych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Korekty takie będą w miarę potrzeby wprowadzane raz do roku, a w przypadkach
uzasadnionych – także śródrocznie (doraźnie).
Zmiany misji nie przewiduje się w całym horyzoncie Programu.

6.2 Wnioski z analizy stanu obszaru
Analiza zmian stanu obszaru, której podsumowaniem jest interpretacja wskaźnika sukcesu
rewitalizacji „R”, wskazuje, iż na obszarze rewitalizacji nadal zaobserwować można stan gorszy
niż poza nim, co było przewidziane na tym etapie w wyżej cytowanych założeniach. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż w stosunku do roku poprzedniego zaobserwowano nieznaczną
poprawę obejmującą prawie cały obszar rewitalizacji, co stanowi dobry prognostyk na
przyszłość.
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6.3 Wnioski z monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Na koniec roku 2018 w trakcie realizacji były 83 ze 106 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
co oznacza, iż Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi , zgodnie z założeniami jest w fazie rozruchu,
a jego postępy w roku 2018 były zauważane w postępie prac wielu z realizowanych już inwestycji. W
ramach kluczowych dla Łodzi projektów 1–8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi pierwsze zadanie
– przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Legionów do ul. Ogrodowej zostało w 2018 roku
zakończone, 26 zadań inwestycyjnych było na koniec roku w trakcie procesu budowlanego, a dla
kolejnych 32 podpisano umowy z wykonawcami.

6.4 Aktualizacja GPR – rekomendowane zmiany
W toku prac związanych z monitoringiem i oceną realizacji GPR dostrzeżono, że w niektórych obszarach
program wymaga aktualizacji, co jest naturalnym wynikiem ewaluacji prowadzonych działań w danym
okresie czasu. Rzetelnie prowadzona ewaluacja programu powinna regularnie dostarczać informacje
co do niezbędnego zakresu wprowadzanych ewentualnych zmian, tak aby osiągniecie celów Gminnego
Programu Rewitalizacji były możliwe w jak najszerszym zakresie. Aby udoskonalić zarówno sam proces
rewitalizacji, jak i sposób jego monitorowania poniżej wskazano najważniejsze rekomendacje do
uwzględnienia przy aktualizacji GPR.

Sugerowane zmiany w zakresie monitoringu, danych i wskaźników
1) zmiana systemu monitorowania przedsięwzięć z kwartalnego na półroczny,
2) termin sporządzenia raportu za rok poprzedni – do końca czerwca; w związku
z koniecznością przeprowadzenia corocznie procedury zamówienia badań jakościowych,
3) aktualizacja katalogu wskaźników.
Zmiany w zakresie listy przedsięwzięć
Aktualizacja planowanych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz planowanego
przez realizatorów zakresu działań.
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