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Podsumownie zarządcze

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi (GPR) jest dokumentem uchwalonym przez Radę
Miejską 28 września 2016 r. i zaktualizowanym 4 lipca 2018 r., umożliwiającym prowadzenie
kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej
społeczności. W GPR określono, na podstawie wyników analiz prowadzonych m.in. w 2016 roku1,
cele rewitalizacji oraz kierunki działań, za pomocą których wskazany obszar ma zostać
wyprowadzony ze stanu kryzysu, w jakim się znajduje. Program zawiera również opis przedsięwzięć,
które będą realizowane na obszarze rewitalizacji, prowadząc do osiągania zaplanowanych celów.
Niniejszy raport ilustruje kompleksowo realizację Programu w roku 2019 oraz stan obszaru
rewitalizacji. Opisano w nim także zadania realizowane przez Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta
Łodzi.
Po aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na liście przedsięwzięć podstawowych znajduje się
106 przeznaczonych do realizacji. W okresie do końca 2019 r. rozpoczęto realizację 68 przedsięwzięć,
5 zakończono, w 29 przedsięwzięciach nie rozpoczęto jeszcze działań, a w przypadku kolejnych
4 realizatorzy zgłosili chęć wykreślenia ich z GPR. Urząd Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki
organizacyjne były właścicielem 57 przedsięwzięć, z których 45 realizowano, a 3 zakończono.
Planowana wartość przedsięwzięć podstawowych Miasta, realizowanych lub zakończonych do końca
2019 r., zapisana w budżecie Miasta oraz wnioskach o dofinansowanie, wyniosła ponad 2,6 mld zł.
z czego do końca 2019 r. wydano prawie 720 mln zł. Wykonanie finansowe wyniosło prawie 28%.
Zważywszy na fakt, że dane dotyczące finansowania obrazują zakończone etapy i nie uwzględniają
projektów w toku, wykonanie na poziomie powyżej ¼ planu w tej fazie działań rewitalizacyjnych
można uznać za satysfakcjonujące, pomimo obserwowanych opóźnień realizacji w stosunku
do pierwotnych harmonogramów.
Analiza stanu obszaru rewitalizacji wskazuje, że nadal obserwuje się tam sytuację o charakterze
kryzysowym choć na przestrzeni ostatnich lat, podobnie jak w całym mieście, ulega ona stopniowej
poprawie. Istotną wskazówką dla programowania dalszych działań jest obserwacja wskazująca,
że obszar rewitalizacji wciąż pozostaje terenem kumulacji negatywnych zjawisk społecznych –
w szczególności bezrobocia, we wszystkich obserwowanych wymiarach, oraz trudniejszej sytuacji
materialnej gospodarstw domowych, co obrazuje intensywność korzystania z różnego typu zasiłków.
Jest to zatem rejon miasta, do którego należy nadal adresować intensywne działania wspierające,
edukacyjne i aktywizacyjne. Pozytywnym aspektem obszaru jest wyższa niż w innych rejonach Łodzi
częstość uruchamiania nowych działalności gospodarczych, co może być powiązane z dostępnością
lokali użytkowych. Mając na uwadze aspekty przestrzenne, atutem obszaru jest wysoki udział
budynków zabytkowych, w tym tych w dobrym stanie, wzbogacających krajobraz kulturowy miasta
i pozytywnie przekładających się na budowanie poczucia dumy z wizerunku centrum Łodzi. Obszar

1

Przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Łodzi oparto się o zapisy art. 12 ustawy
o rewitalizacji, który pozwala na odwołanie się do istniejących miejskich dokumentów, jeśli zawarte w nich
analizy spełniają inne warunki ustawy. W zakresie problemów społecznych wykorzystano analizy prowadzone
do przygotowania Polityki Społecznej dla Łodzi 2020+, zaś zasięg degradacji przestrzennej i technicznej
zaczerpnięty został z Polityki Rozwoju Przestrzennego Łodzi.
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charakteryzuje jednak także wysoki udział lokali komunalnych ogrzewanych paleniskami na paliwa
stałe. Jest to jedno z kluczowych wyzwań w wymiarze zarówno technicznym, jak i środowiskowym,
przekładającym się także na kondycję finansową mieszkańców. Szczegółowo zmiany zachodzące
na obszarze i w całym mieście obserwowane od 2016 roku opisano w części 3. Raportu.
W związku ze stosunkowo krótkim okresem obserwacji (4 lata) i faktem, że znaczna część
przedsięwzięć rewitalizacyjnych (w tym kluczowa dla centralnej części miasta rewitalizacja
obszarowa) są w trakcie realizacji, a zakończenie największych inwestycji i programów przewidywane
jest na lata 2022–2023, dopiero po tym czasie możliwie będzie wyciąganie dalej idących wniosków co
do osiągania celów Programu. Na obecnym etapie możliwe jest jedynie obserwowanie kierunków
zmian i weryfikacja, czy mają one pozytywny charakter. Pierwszy ogląd minionych czterech lat
wskazuje, że korzystne zmiany na obszarze rewitalizacji są już zauważalne, jednak mają bardzo
umiarkowaną dynamikę. Pełniejsza ocena sytuacji wymaga dalszego doskonalenia systemu
monitorowania i ewaluacji, rozbudowy palety używanych w analizach wskaźników, tak by jak
najwięcej istotnych społecznie, gospodarczo, środowiskowo i technicznie zjawisk pozostało w polu
widzenia zarządzających miastem oraz procesem rewitalizacji.
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1. WPROWADZENIE
1.1.

Cel opracowania

Gminny Program Rewitalizacji miasta Łodzi (zwany dalej Programem 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 roku,
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi.
Fundamentem GPR jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji2, która ukazuje występujące
na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne oraz potencjały
warte rozwijania.
W GPR określono cele rewitalizacji oraz kierunki działań, mające pomóc wskazanemu obszarowi
w wyjściu ze stanu kryzysu, w którym się znajduje. Program zawiera również opis przedsięwzięć,
które będą realizowane na obszarze rewitalizacji, prowadząc do osiągania zaplanowanych celów.
System monitoringu realizacji GPR oparty jest o procesy systematycznego zbierania i analizowania
danych obejmujących cały obszar miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji,
ukazujących stan wybranych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennofunkcjonalnych oraz technicznych, a także informacji na temat postępów w realizacji
poszczególnych Przedsięwzięć.
Niniejszy raport powstał w celu przedstawienia w przystępny i kompleksowy sposób zebranych
danych dotyczących roku 2019 zgodnie z obowiązkiem zapisanym w art. 22 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji.
Dane opracowane przez Biuro ds. Rewitalizacji we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji (ŁOG)
publikowane są sukcesywnie na portalu rewitalizacja.lodz.pl, uruchomionym w październiku
2018 roku.

1.2.

Metodologia monitoringu i oceny

Monitoring (monitorowanie) to procedura systematycznego sprawdzania i kontroli, czy Program jest
realizowany zgodnie z założeniami. W ramach monitoringu sprawdzeniu podlega:
1. jak przebiegają prace – rejestrowane i raportowane są postępy w ramach poszczególnych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
2

j. w.
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2. co się zmienia – rejestrowany i raportowany jest stan obszaru rewitalizacji, analizowane
występujące na nim zjawiska kryzysowe, problemy i potencjały.
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. Opis
założeń tego systemu zawarty został w części 4.5 obowiązującego GPR.
Po pełnym wdrożeniu i przetestowaniu systemu ujawnione zostały jego cechy, wskazujące
na konieczność wprowadzenia kolejnych modyfikacji. W szczególności kluczowe jest zrezygnowanie
z agregacji wskaźników podstawowych wyliczanych na podstawie zbieranych danych surowych
do wskaźników złożonych: C (cząstkowych) i Z (zbiorczych) oraz wskaźnika głównego „R”
(tzw. Wskaźnika Sukcesu Rewitalizacji). Agregacja wskaźników nie pozwala na prowadzenie
długofalowych porównań z uwagi na trudności w pozyskiwaniu corocznie tych samych zakresów
danych surowych, wykorzystywanych do budowania wskaźników podstawowych. Braki danych
w poszczególnych latach, wynikające z tego faktu zastosowanie różnych wzorów przejściowych
do generowania wskaźników złożonych, budzą wątpliwości metodologiczne, a także skutkują
uzyskiwaniem wskaźnika finalnego, który nie uprawnia do porównywania jego wartości w kolejnych
latach. Ponadto złożony charakter systemu charakteryzuje się niską przejrzystością skonstruowanych
analiz dla szerokiego grona ich odbiorców – interesariuszy procesu rewitalizacji. Założone w systemie
harmonogramy przygotowania raportów z monitoringu nie uwzględniają czasu koniecznego
na weryfikację zebranych danych, ich rzetelne opisanie i przygotowanie wniosków
z prowadzonej analizy.
Z uwagi m.in. na powyższe w styczniu 2020 roku Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi3. Zakres zmian
planowanych do uwzględnienia w dokumencie obejmuje również system monitoringu.
Opisane powyżej uwarunkowania skłoniły Biuro ds. Rewitalizacji do przygotowania opracowania,
które nie zawiera agregacji danych do wskaźników złożonych. Zmiany stanu obszaru w ujęciu
dynamicznym (porównania wartości na przestrzeni kilku lat) zostały przeprowadzone w odniesieniu
do poszczególnych wskaźników podstawowych. Takie podejście pozwala bowiem na obserwację
zarysowujących się tendencji zmian w mieście i na obszarze rewitalizacji.
Przygotowanie uproszczonej wersji raportu zostało zaaprobowane przez Komitet Rewitalizacji
podczas XIX posiedzenia w dniu 12 grudnia 2019 roku.

1.3.

Kontekst opracowania

Okres analizy
W niniejszym raporcie za rok 2019, oprócz opisu stanu zjawisk zaobserwowanych w tym roku i ich
rozkładu przestrzennego, przedstawione są dane porównawcze w stosunku do lat 2016, 2017 i 2018.
To właśnie opis zmian, jakie zachodzą, zwłaszcza w długim okresie (ujęcie dynamiczne), jest kluczowy
dla przeprowadzenia oceny, czy realizacja GPR przynosi pożądane efekty. Ze względu na stosunkowo
krótki, zaledwie czteroletni okres, w którym prowadzony jest monitoring realizacji GPR przez Biuro
ds. Rewitalizacji, dane porównawcze przedstawione w tegorocznym raporcie nie mogą być
3

Uchwała Nr XIX/753/20 z dnia 29 stycznia 2020 roku
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traktowane jako jednoznacznie wskazujące kierunek zmian. Tego rodzaju obserwacje będzie można
przekładać na generalne wnioski dopiero w dłuższym okresie. Obecnie prowadzone porównania
stanowić mogą jedynie wskazanie, 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.
Rok 2019 był czwartym rokiem wdrażania GPR. Zgodnie z przyjętym harmonogramem pierwszy
okres pełnej funkcjonalności GPR przypada na lata 2018-2020.

Pozyskiwanie danych
W drugiej połowie 2019 roku wdrożony został system raportowania postępów w realizacji
Przedsięwzięć GPR przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi informatycznych opracowanych wraz
z Łódzkiem Ośrodkiem Geodezji. Pierwszy okres jego funkcjonowania to wdrożenie użytkowników –
jednostek i podmiotów raportujących postęp poszczególnych przedsięwzięć oraz zadań / projektów
składających się na te Przedsięwzięcia, a także testowanie i usuwanie ewentualnych błędów. Wraz
z nabywaniem doświadczenia użytkowników oraz administratorów systemu zbierania danych,
problemy z pozyskiwaniem odpowiednich danych powinny być sukcesywnie rozwiązywane.
Dane dotyczące postępów w realizacji przedsięwzięć podstawowych i pozostałych zadań
rewitalizacyjnych pozyskiwane są od właścicieli danych przez Biuro ds. Rewitalizacji
w cyklu kwartalnym.
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, nie przynosi większych korzyści, niż miałoby raportowanie półroczne. Regularne
przesyłanie danych jest szczególnie uciążliwe w przypadku zewnętrznych realizatorów Przedsięwzięć.

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. W kolejnych
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latach zostaną one wykorzystane 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 2019 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. Zaprezentowano także dane odnoszące się do wskaźników obserwowanych
w całym mieście i na obszarze rewitalizacji na przestrzeni 4 lat pozwalające na obserwację kierunku
zmian. Szczegółowo w Załączniku 2 do Raportu ukazane zostały m.in. projekty z obszaru edukacji oraz
aktywizacji zawodowej.

str. 8

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

2. ANALIZA ZMIAN STANU OBSZARU
W tej części raportu opisane zostały wyniki monitoringu stanu obszaru. Pod tym pojęciem rozumie
się zbieranie i analizę danych generowanych przez poszczególne jednostki miejskie, instytucje oraz
inne podmioty prowadzące rejestry danych dotyczące różnorodnych zjawisk – zgodnie
z kompetencjami. Dane te pozyskiwane są przez Biuro ds. Rewitalizacji i Łódzki Ośrodek Geodezji raz
do roku, według stanu na dzień 31 grudnia. W dalszej części rozdziału zaprezentowany został rozkład
przestrzenny poszczególnych zjawisk.

Z uwagi na znaczne rozbieżności związane z zakresem danych pozyskiwanych w poszczególnych
latach od momentu rozpoczęcia monitoringu Programu zrezygnowano z prowadzenia przeliczeń
danych – wskaźników prostych na wskaźniki cząstkowe, zbiorcze oraz agregowania ich do jednego
wskaźnika sukcesu rewitalizacji. Pozyskane dotychczas dane i wygenerowane w ten sposób wskaźniki
złożone nie uprawniają do prowadzenia porównań pomiędzy poszczególnymi latami i obserwacji
zarysowujących się tendencji. W związku z powyższym w tym opracowaniu uwzględnione zostały
dane surowe generowane jedynie do wskaźników prostych.
Do analizy przestrzennej każdego zjawiska w mieście konieczne jest podzielenie jego obszaru
na mapie na mniejsze jednostki. Pozwala to na określenie natężenia poszczególnych zjawisk w danym
miejscu w mieście a nie tylko średnich dla całej gminy. W przeciwnym razie nie będzie można
bowiem stwierdzić np. czy zarobki łodzian przekładają się na miejsce zamieszkania, czy (i gdzie)
są dzielnice, w których mieszkają głównie ludzie zamożniejsi, a w których częściej spotkamy
gospodarstwa gorzej sytuowanych osób. Takie analizy pozwalają na celniejsze adresowanie działań
i projektów w mieście, wskazują nie tylko, jakie problemy (lub potencjały) występują, ale także
w jakich lokalizacjach się one kumulują.
Jednostki podziału stanowią najmniejsze, niepodzielne obszary, dla których zestawiane są dane.
Zatem nie przyglądamy się informacji np. o korzystaniu z bibliotek czy o bezrobociu w całym mieście,
ale sprawdzamy, jak wygląda rozkład danej w wybranej, najmniejszej przestrzennie jednostce –
obszarze analizy. Zastosować można podział na tzw. jednostki pseudonaturalne (np. osiedla, dzielnice
czy inne wyraźnie zauważalne wyodrębnione jednostki osadnicze) lub na jednostki sztuczne w postaci
siatki geometrycznych pól.
W przypadku Łodzi, dla potrzeb systemu monitorowania postępów rewitalizacji na teren całego
miasta – a tym samym również na obszar rewitalizacji – nałożona została siatka geometryczna
("plaster miodu") składająca się z 10 115 sześciokątów foremnych (heksagonów) o wielkości oczka
równej 3 ha (dłuższa przekątna sześciokąta równa 214,4 m).

Zwrócić należy uwagę na te powierzchnie na mapach przedstawiających miasto Łódź,
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji, na które nie zostały naniesione
wartości w siatce heksagonalnej.
Wynika to z faktu, iż na danym terenie w zasadzie nie występuje funkcja mieszkaniowa,
w związku z czym zaludnienie jest szczątkowe lub nie występuje w ogóle (parki, obszary
przemysłowe lub inne o charakterze niemieszkalnym). Z tego też powodu brak jest
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podstaw dla prowadzenia analiz natężenia wskaźników podstawowych służących
monitoringowi obszaru rewitalizacji w tych lokalizacjach.
Wyjątkowa w tym zakresie jest sytuacja dwóch rejonów na obszarze rewitalizacji, które
w przyszłości – przynajmniej częściowo – pokryte zostaną siatką heksagonalną, gdyż
na ich terenie uwzględniona została (w połączeniu z innymi) funkcja mieszkaniowa.
Pierwszym z nich jest teren tzw. Nowego Centrum Łodzi, z powstaniem którego wiąże się
diametralna zmiana charakteru przestrzeni otaczającej nowy dworzec kolejowy Łódź
Fabryczna. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny, które przeznaczone
zostały głównie do komercjalizacji podmiotom prywatnym pod realizację nowych
inwestycji, w tym również mieszkaniowych.
Drugą przestrzenią o zbliżonym charakterze, jest rejon doliny, którą niegdyś płynęła
rzeka Jasień. To na jej terenie znalazły się dawne imperia przemysłowe Scheiblerów,
Grohmanów i Geyerów. Pozostałe po nich budynki poprzemysłowe również poddawane
są rewitalizacji z udziałem prywatnych inwestorów, a w realizowanych projektach
przewidziane zostało stworzenie mieszkań lub apartamentów (np. Lofty u Scheiblera) lub
inne funkcje z uwzględnieniem mieszkaniowej (np. kompleksy Fuzja, Ogrody Geyera).
Po ukończeniu zaplanowanych tam inwestycji i zasiedleniu tych terenów, uprawnione
będzie zastosowanie siatki heksagonalnej na mapach i prowadzenie analiz.

Na kolejnych stronach niniejszego Raportu prezentowane są mapy Łodzi z zaznaczeniem obszaru
rewitalizacji oraz sposobu nałożenia siatki heksagonalnej używanej do analiz na obszarze miasta.

Istotnym dla dalszych analiz i właściwego odczytania map jest umowne podzielenie obszaru
rewitalizacji na strefy, które ułatwią opis ich sytuacji. Jest to wyłącznie podział roboczy, oparty nie na
granicach administracyjnych, a raczej na zarysowujących się na wielu z prezentowanych w dalszej
części dokumentu map obszarach problemowych, które wykazują określone nasycenie opisywaną
cechą. Ich granice wewnętrzne (wewnątrz obszaru rewitalizacji) nie są sztywno ustalone
i w zależności od zasięgu występowania zjawiska mogą nieco powiększać lub zmniejszać swój zasięg.
Mając powyższe na uwadze wyróżnić można 7 umownych – termin ten należy szczególnie podkreślić
– obszarów / stref:
1.
2.

3.

4.
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„Stare Bałuty” – teren zawierający się wewnątrz granic północnego „cypla” obszaru
rewitalizacji, dla którego granicę południową stanowi park Staromiejski;
„Stare Polesie” – teren ograniczony zachodnią granicą obszaru rewitalizacji, ulicami
Ogrodową i Północną, od wschodu ul. Kilińskiego, od południa natomiast al. Piłsudskiego
i Mickiewicza;
„Śródmieście-Wschód” – obejmujący wschodnią część dawnej dzielnicy Śródmieście,
ograniczony od zachodu ul. Kilińskiego, od północy i wschodu granicą obszaru rewitalizacji,
a od południa al. Rodziny Grohmanów i al. Rodziny Poznańskich;
„Stary Widzew” – ulokowany pomiędzy ul. Kilińskiego (od zachodu), al. Grohmanów
i al. Poznańskich (od północy), granicą obszaru rewitalizacji (od wschodu) a ul. Milionowa
(od południa);
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5.
6.

7.

„Katedralna’ – pomiędzy zachodnią granicą obszaru rewitalizacji, al. Mickiewicza
i Piłsudskiego, ul. Kilińskiego a ul. Milionową i Czerwoną;
„Górna-Północ” – kwartały zawarte pomiędzy Milionową i Czerwoną a południowowschodnią, południową i południowo zachodnią spięte obszarem pl. Niepodległości
i Górniaka;
„Południe” – charakterystyczny ogonek stanowiący południową część obszaru rewitalizacji
rozciągający się pomiędzy pl. Niepodległości, linią kolei obwodowej, Rzgowską a Pabianicką,
Bednarską i Tuszyńską.

Mapa Łodzi z oznaczonym obszarem rewitalizacji
Mapa 1.
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Mapa Łodzi z oznaczonym obszarem rewitalizacji i naniesioną siatką heksagonów

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

Mapa 2.
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2.1 Sfera społeczna

Wskaźniki sytuacji demograficznej

Nadreprezentacja grup wieku mieszkańców obszaru rewitalizacji
Jednym z uwarunkowań rozwoju miasta jest jego potencjał demograficzny. W znacznym stopniu
zmiany w jego obszarze zależą od długookresowych, cywilizacyjnych trendów demograficznych, jak
również od prowadzonej polityki ludnościowej kraju. Przekształcenia demograficzne w Łodzi wpisują
się w te prawidłowości.
Łódź jest trzecim, po Warszawie i Krakowie, miastem w Polsce pod względem liczby mieszkańców.
„Raport o stanie miasta. Łódź 2019.” wskazuje, że według stanu na dzień 31.12.2019 r. Łódź liczyła
679,9 tys. mieszkańców, co stanowiło 27,7% populacji województwa łódzkiego. W ciągu roku liczba
mieszkańców miasta zmniejszyła się o 5,4 tys. osób, tj. o 0,78 punktu procentowego, a więc
w kontekście ruchu naturalnego następuje powolny spadek liczby mieszkańców – w przybliżeniu
średnio o 0,8% rocznie, co można uznać za umiarkowany trend, nie mający decydującego wpływu
na bieżący potencjał rozwojowy miasta. Główną jego przyczyną jest od lat ubytek naturalny
(przewaga zgonów nad narodzinami – odpowiada on za 80% ujemnego salda demograficznego
miasta). Warto jednak zauważyć, że jednocześnie od kilku lat, w grupie wiekowej 20–29 lat
obserwujemy dodatnie saldo migracji, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość.
Mapa nr 3 „Nadreprezentacja grup wieku” prezentująca ekonomiczne grupy wieku reprezentowane
w populacji liczniej niż średnio w obszarze rewitalizacji wskazuje na interesującą i ewidentną
sytuację. Jak daje się bowiem zauważyć, obszar rewitalizacji można uznać za najmłodszy pod
względem średniej wieku zamieszkujących go osób. Dominującą grupą wiekową są tu wszak dzieci
i młodzież oraz osoby w wieku średnim. Heksagony w kolorze jasnopomarańczowym wydają się
stanowić tło opisywanego obszaru, na którym punktowo lub w niewielkich zespołach występują pola
innych kolorów. Jednolita struktura wieku występuje na obszarach: „Starych Bałut”, „Starego Polesie
i Centrum”, „Starego Widzewa”, „Górnej-Północ”. Na pozostałych terenach obszaru rewitalizacji
występowanie poszczególnych grup wieku układa się mozaikowo. Podsumowując, okazuje się więc,
że rejony o najstarszej infrastrukturalnie zabudowie pod względem wieku mieszkańców
są najmłodsze.
Ciekawa zależność zachodzi pomiędzy obszarem rewitalizacji a obszarami wielkich osiedli
mieszkaniowych. Te drugie bowiem stanowią przeciwieństwo obszaru rewitalizacji – są obecnie
lokalizacjami o największym współczynniku mieszkających tam seniorów. Beneficjentami programów
budowy wielkich osiedli mieszkaniowych, których znaczne przyspieszenie miało miejsce w Łodzi
w latach 70-tych XX wieku po strajku włókniarek w 1971 r., a kontynuowane były w latach 80-tych,
stały się wówczas przede wszystkim osoby młode i w średnim wieku. Dziś natomiast zamieszkane
są przez najstarszych mieszkańców Łodzi.
Opisywane zjawisko jest doskonałą wskazówką, jak lokalizować na terenie miasta rozmaite usługi
społeczne, tak aby ich profil był zbieżny z charakterystyką wieku mieszkańców najbliższej okolicy.
Dzięki temu będą one mogły znaleźć wśród nich możliwie dużo odbiorców, nie zmuszając
ich jednocześnie do dalekich dojazdów (co jest szczególnie ważne w przypadku seniorów).
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Mapa 3.

Nadreprezentacja grup wieku (G1)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Wskaźniki problemów bezrobocia
Charakterystyka zjawiska bezrobocia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi w 2019 r.
Charakterystyka łódzkiego rynku pracy nadal ukazuje negatywne skutki transformacji gospodarczej
początku lat 90. XX wieku, kiedy to zamknięte zostały wielkie zakłady, stanowiące podstawę
monokultury włókienniczej miasta. Mimo pozytywnej koniunktury ekonomicznej ostatnich lat
i systematycznie spadającego odsetka osób bezrobotnych, stopa bezrobocia nadal jest widocznie
wyższa niż w pozostałych największych polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań,
Gdańsk). Główny Urząd Statystyczny wskazuje, iż w grudniu 2019 r. stopa bezrobocia w Łodzi
wynosiła 4,7%, podczas gdy Warszawie było to 1,3%, w Krakowie 2,0%, we Wrocławiu 1,6%,
w Poznaniu 1,1%, w Gdańsku 2,3%. 4 Pogłębiona analiza danych statystycznych wskazuje, że winę
za taki stan rzeczy ponosi stosunkowo wysoka stopa bezrobocia strukturalnego, którą tłumaczy
nadreprezentacja w grupie bezrobotnych ogółem osób bezrobotnych w wieku 50+, pozostających bez
pracy dłużej niż 12 miesięcy.
Wyższa liczebność zarówno osób zarejestrowanych jako bezrobotne ogółem, jak i w pozostałych
omawianych grupach, spowodowana może być również relatywnie mniejszą atrakcyjnością łódzkiego
rynku pracy w porównaniu z pozostałymi dużymi aglomeracjami w kraju na skutek niższych
wynagrodzeń. Powyższe statystyki nie oddają jednak faktycznego stanu bezrobocia w mieście,
ponieważ nie uwzględniają osób pracujących w tzw. „szarej strefie”. Ich liczba jest trudna
do wskazania, ale szacunki wskazują5, że a statystycznie znaczna grupa osób może decydować się na
taki sposób zarobkowania, ponieważ podjęcie legalnego zatrudnienia nie wszystkim gwarantuje
podobny poziom dochodów w porównaniu z środkami, jakie daje otrzymanie wsparcia z instytucji
pomocowych, w połączeniu z pracą nierejestrowaną w instytucjonalnych danych.
Poniższe dane pochodzące z końca grudnia 2019 r. z ewidencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
nieco dokładniej opisują zjawisko bezrobocia w Łodzi. Wskazują one, że zarejestrowanych
bezrobotnych na koniec roku 2019 było 16,9 tysiąca. Liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się
o 12,1% w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2018 r. Jak zostało wspomniane wcześniej, stopa
bezrobocia w 2019 roku w Łodzi wyniosła 4,7% i była niższa w stosunku do poziomu z roku
wcześniejszego o 0,7 punktu procentowego, co było najlepszym wynikiem od czasu kryzysu
gospodarczego pierwszej połowy lat 90.
Dostępne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, iż w ciągu całego 2019 r. jako bezrobotne
zarejestrowano 23,3 tys. osób (o 12,0% mniej niż przed rokiem), wśród nich 21,2% to osoby
zarejestrowane po raz pierwszy. Jednocześnie w tym okresie wyłączono z rejestru 25,6 tys. osób
(o 12,0% mniej niż przed rokiem), z czego 51,4% stanowiły osoby, które podjęły pracę.
W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni
z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (6,6 tys. osób). Udział tej grupy w ogólnej liczbie
bezrobotnych zmniejszył się o 0,7 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego roku
do poziomu 39,0%. Najmniej liczną grupą wśród zarejestrowanych bezrobotnych były osoby
4

Zob. Główny Urząd Statystyczny, Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu grudnia 2019 r.
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-istopa-bezrobocia-stan-w-koncu-grudnia-2019-r-,2,89.html)
5
Por: Polski Instytut Ekonomiczny, Policy paper 7/2019 Szara strefa w Polsce (https://pie.net.pl/raporty/)
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z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (2,1 tys. osób). Udział tej grupy w ogólnej liczbie
bezrobotnych wyniósł 12,2%, tj. o 0,3 punktu procentowego wyższym niż przed rokiem. Bezrobotni
z wykształceniem wyższym (2,5 tys. osób) stanowili 15,1% ogółu bezrobotnych (przed rokiem –
14,4%).
Według stanu na koniec grudnia 2019 r. odsetek bezrobotnych bez stażu pracy oraz ze stażem
poniżej 1 roku wyniósł 30,1% ogółu bezrobotnych (przed rokiem – 29,9%).
Kobiety stanowiły 49,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, a ich udział zmniejszył się
w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,2 punktu procentowego). Prawo do zasiłku posiadało
2,1 tys. osób (12,6% ogółu bezrobotnych), tj. o 14,0% mniej niż w końcu grudnia 2018 r.

Poniżej znajdują się mapy opisujące 4 aspekty problemu bezrobocia na obszarze miasta będące
wskaźnikami podstawowymi dla analizy stanu obszaru rewitalizacji i skuteczności realizacji GPR-u
(natężenie bezrobocia ogółem, natężenie bezrobocia wśród młodych, natężenie bezrobocia
długotrwałego, natężenie bezrobocia w grupie wiekowej 50+).

Wartości przyporządkowuje się poszczególnym polom siatki heksagonalnej poprzez zastosowanie
standaryzacji skorygowanej w ten sposób, że zarówno średnia arytmetyczna, jak i odchylenie
standardowe są obliczane dla populacji całego miasta (a nie tylko obszaru rewitalizacji), dzięki czemu
wyraźnie pokazują wartość nasycenia danego obszaru analizowaną cechą.
Dla uporządkowania opisu map wprowadzone zostaną, wspomniane na stronie 9, umowne nazwy
obszarów problemowych, które będą używane dla standaryzacji opisu zjawisk, zilustrowanych na
ww. mapach, dzięki czemu powinny być one bardziej przejrzyste i czytelne.
Zebrane dane, dotyczące natężenia bezrobocia ogółem (Mapa 4), wskazują, iż – w porównaniu
z wynikami wstępnej diagnozy z 2016 r., służącej delimitacji obszaru rewitalizacji miasta Łodzi –
obszar największego nasilenia występowania bezrobocia nie zmienił się, a także iż koncentruje się on
w centralnej części miasta i tylko nieznacznie, punktowo jego większe nasilenie znajduje się poza
wyznaczonymi granicami obszaru rewitalizacji (wyjątek stanowi rejon centrum dawnej miejscowości
Ruda Pabianicka).
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Mapa 4.

Natężenie bezrobocia ogółem (G2)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

str. 17

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

Mapa 4 wskazuje, iż okolicami o szczególnym natężeniu problemu bezrobocia są: (1) Stare Bałuty
terenem Parku Staromiejskiego odcięte od największego pod względem powierzchni obszaru
problemowego (2) znajdującego się na Starym Polesiu i w rejonie dawnego Nowego Miasta wraz
z kwartałami otaczającymi Plac Wolności, ograniczony od wschodu osią ul. Sterlinga, Nowym
Centrum Łodzi i ul. Kilińskiego, a od południa al. Piłsudskiego i al. Mickiewicza. Następnie (3) obszar
Starego Widzewa ograniczony na zachodzie osią ul. Kilińskiego, na północy Nowym Centrum Łodzi,
wschodnią granicą obszaru rewitalizacji oraz ul. Tymienieckiego na południu. Wyłom w centrum tego
rejonu stanowi teren Parku Źródliska wraz z lokalizacją zajmowaną przez siedzibę Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. Kolejnym jest (4) obszar „Górnej-Północ”, szczególnie w jego zachodniej części,
wraz z niewielką enklawą przylegającą do jego wschodniej granicy. Oddzielona jest ona za sprawą
zabudowań o charakterze przemysłowym, znajdujących się po wschodniej stronie Kilińskiego
na odcinku pomiędzy ul. Przybyszewskiego a Dąbrowskiego. Ostatnim (5) obszarem o wysokim
wskaźniku bezrobocia mieszkańców ogółem, jest charakterystyczny, południowy „ogonek” obszaru
rewitalizacji pomiędzy ul. Rzgowską a Tuszyńską, domknięty od południa linią kolejową, a od Północy
placem Niepodległości i parkiem im. Legionów.
Charakteryzuje je wysoki udział osób bezrobotnych ogółem na 1 tysiąc ludności w wieku
produkcyjnym. Na ich terenie liczba osób pozostających z końcem roku bez pracy w przeważającej
części waha się pomiędzy 79 a 114. Punktowo natomiast występują lokalizacje lub ich skupiska, gdzie
liczba ta przekracza 114 osób, co stanowi najwyższą wartość przyjmowaną dla opisu niniejszego
wskaźnika. Szczególnie niekorzystna wydaje się być sytuacja na obszarach: pomiędzy „Górniakiem”,
ul. Milionową, Kilińskiego a ul. Dąbrowskiego, czyli części Górnej-Północ oraz na Starych Bałutach
w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Kościelnego i rynku Bałuckiego, gdzie widoczna jest szczególnie
wyraźna koncentracja pól o najwyższym współczynniku omawianego zjawiska. Problematyczną
wydaje się być również sytuacja obszaru „Starego Widzewa”. Choć tam lokalizacje o najwyższych
współczynnikach wskaźnika, grupują się w niewielkie ogniska problemowe, to jednak są one
oddzielone od siebie rejonami o niższych wartościach wskaźnika.
W porównaniu z 2016 r., kiedy powstawał Gminny Program Rewitalizacji, a nasycenie problemem
bezrobocia zostało określone jako w zasadzie równomierne na całym obszarze rewitalizacji, w 2019 r.
rysują się pewne różnice. Dostępne dane wskazują, że zmniejszeniu uległ problem bezrobocia
na dwóch obszarach. Pierwszym z nich jest rejon pomiędzy osią ul. Sterlinga, Północną, Kopcińskiego
a obszarem Nowego Centrum Łodzi, drugim natomiast obszar pomiędzy al. Politechniki,
al. Piłsudskiego, ul. Kilińskiego a ul. Tymienieckiego i Czerwoną. Wskaźnik przyjął na wypełniających
te rejony heksagonach zróżnicowane wartości (bezrobocie na 1 tysiąc osób w wieku produkcyjnym,
przybrało wartości poniżej 38,5 osoby, pomiędzy 38,5 a 59,5 osoby, 59,5 a 79 osób oraz między 79
i 114 osób) w wyrównanych proporcjach. Na omawianym obszarze pola o różnych wartościach
wskaźnika układają się mozaikowo. Ponadto enklawy o najwyższym stopniu bezrobocia (powyżej 114
na 1000 osób w wieku produkcyjnym), znajdujące się na ich terenie, występują incydentalnie i nie
tworzą zgrupowań. Jedyny wyjątek w tym zakresie stanowi okolica ul. Abramowskiego, ulokowana
w południowo-wschodniej części drugiego ww. obszaru.

UWAGA! Wpływ na różnicę między 2016 a 2019 rokiem mogła mieć zmiana metodologii obliczania
nasycenia obszaru cechami problemowymi.
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Mapa 5.

Natężenie bezrobocia długotrwałego (G5)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Największą grupę spośród łódzkich bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (blisko 9,8 tys. osób, tj. 57,7% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych). Natomiast w strukturze bezrobotnych według czasu pozostawania
bez pracy najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy – 7,9 tys.
osób, tj. 46,8% ogółu bezrobotnych (w porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2018 r. udział tej
grupy zwiększył się o 1,2 punktu procentowego). Porównanie tych danych wskazuje, iż na łódzkim
rynku pracy nadreprezentowana – w porównaniu z pozostałymi 5 największymi miastami Polski – jest
grupa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, która jest najtrudniejsza z punktu widzenia
efektywności działań aktywizacyjnych.
Podobnie jak w przypadku pozostałych analizowanych zjawisk, związanych z bezrobociem
mieszkańców, również w zakresie bezrobocia długotrwałego w przestrzeni obszaru rewitalizacji
wyraźnie rysuje się 5 obszarów problemowych. W ich granicach najpowszechniej spotykana wartość
wskaźnika liczby osób bezrobotnych długotrwale przypadających na 1 tysiąc ludności w wieku
produkcyjnym jest dość wysoka i waha się pomiędzy 48 a 73 osobami. Każdy z 5 wzmiankowanych
powyżej obszarów wyższego bezrobocia ma na swoim terenie wyraźne ogniska problemowe, gdzie
występują alarmująco wysokie wartości omawianego zjawiska (powyżej 73 osób na 1000
mieszkańców zdolnych do pracy), pojawiające się w większych skupiskach. Najgorsza pod tym
względem sytuacja wydaje się być na „Starych Bałutach”, a także w rejonie „Górna Północ” oraz
„Południe”, gdzie wiele pól o najwyższej wartości wskaźnika umiejscowionych jest również
w styczności z granicą obszaru rewitalizacji, tworząc większą enklawę problemu. Dołączyć do tej
grupy możemy również zachodnią część „Starego Widzewa”, gdzie co prawda mniejsze skupiska
problemowe są nieco rozrzucone, ale tworzą wyraźny pas zawierający się pomiędzy ulicami:
Kilińskiego, Tuwima, Przędzalnianą, Tylną (z wyłączeniem obszaru Parku Źródliska i siedziby ŁSSE).
Charakterystyczną cechą łódzkiego bezrobocia jest wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych.
Jest on znacząco wyższy niż w pozostałych pięciu największych miastach Polski. Wartość tej cechy
w Krakowie i Gdańsku, które to miasta zajmują drugie i trzecie miejsce pod względem wysokości
odsetka osób długotrwale bezrobotnych spośród największych gmin w kraju, jest niższa o przeszło 10
punktów procentowych, a w Poznaniu, który może pochwalić się najlepszym wynikiem, w tej
statystyce różnica to aż 23,5 punktu procentowego. To właśnie – w połączeniu z informacjami
odnośnie wieku osób pozostających bez pracy – potwierdza obserwację na temat tego, iż w łódzkim
bezrobociu nadal widoczne są skutki upadku branży włókienniczej z pierwszej połowy lat 90.
i związanych z nim kolejnymi falami zwolnień pracowników. To właśnie wartość tego wskaźnika
wpływa przede wszystkim na wyższą stopę bezrobocia w Łodzi w porównaniu z innymi dużymi
miastami w Polsce.
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Mapa 6.

Natężenie bezrobocia w grupie 50+ (G4)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Jak zostało wspomniane powyżej w zbiorowości łódzkich bezrobotnych znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy przeważały osoby długotrwale bezrobotne. Do drugiej
pod względem liczebności grupy problemowej należały osoby powyżej 50. roku życia (6,1 tys. osób,
tj. 36,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych).
W przypadku tego wskaźnika przestrzenne zależności nasilenia problemu widoczne są w podobnych
strefach obszaru rewitalizacji, jak w przypadku natężenia bezrobocia ogółem. Problem koncentruje
się w 5 wspomnianych wcześniej lokalizacjach, gdzie przeważają wartości cech na poziomie od 30
do 46 osób na 1 tysiąc osób będących w wieku produkcyjnym. Wartości najwyższe (powyżej 46 osób
na 1000 mieszkańców) pojawiają się najczęściej w niewielkich, porozrzucanych mozaikowo
skupiskach. Najsłabiej pod tym względem wypadają jednak obszary „Górna Północ” oraz „Południe”,
gdzie skupiska te występują w większym zagęszczeniu (są to rejony, w których również najwięcej jest
osób długotrwale bezrobotnych). Na ich terenie lokalizacje, gdzie wskaźnik przyjmuje wartości
alarmujące, zawęzić można do dwóch obszarów: w pierwszym przypadku ograniczonego
ul. Piotrkowską, Milionową, Kilińskiego i Sieradzką, w drugim natomiast do znajdującego się na
południu obszaru rewitalizacji „ogonka” (także i w tym przypadku najwyższe jego wartości „wylewają
się” poza granice wyznaczające obszar rewitalizacji, wspólnie tworząc większe ognisko na terenie po
obydwu stronach linii kolei obwodowej oraz po obydwu stronach ul. Rzgowskiej w pobliżu stacji Łódź
Chojny). Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje również zachodnia część „Starego Widzewa”.
Co ciekawe, wyższe natężenie bezrobocia w grupie 50+ jest zjawiskiem, które widoczne jest również
w znacznym oddaleniu od obszaru rewitalizacji, a jego niewielkie ogniska porozrzucane są niemal
we wszystkich częściach miasta.
Kluczem do właściwego rozpoznania zjawiska problemowego i sprawnego przeciwdziałania jest
nałożenie na siebie obszarów największego zagęszczenia omawianego wskaźnika i natężenia
występowania bezrobocia długotrwałego. Pokrywanie się tych obszarów wskazuje, że problemy
te współwystępują na tym samym terenie i fakt ten ma szczególne znaczenie dla charakteru
łódzkiego bezrobocia. Jak bowiem wspomniane zostało wcześniej, jego istotnym elementem jest
występowanie bezrobocia strukturalnego.
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Mapa 7.

Natężenie bezrobocia wśród młodych (G3)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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W oparciu o dane Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi, przygotowywane dla Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na koniec grudnia 2019 r. najmłodsi zarejestrowani
bezrobotni, czyli osoby do 30. roku życia stanowili 13,59% wszystkich bezrobotnych (w liczbach
bezwzględnych 2 299 osób spośród 16 917 wszystkich zarejestrowanych). Podkreślić należy fakt,
iż dane z PUP w Łodzi dotyczą osób do 30. roku życia, informacja na mapie natomiast ilustruje
sytuację osób w wieku do 35. roku życia.
Możemy przyjąć, że przestrzenny rozkład natężenia bezrobocia ogółem będzie warunkował również
umiejscowienie innych aspektów tego zjawiska. Dane dotyczące natężenia bezrobocia wśród
młodych zdają się ten fakt potwierdzać, bowiem również w tym przypadku na obszarze rewitalizacji
możemy wyodrębnić 5 głównych rejonów. Cechuje je szczególne nasilenie problemu, a wartości
wskaźnika osób bezrobotnych do 35. roku życia przypadająca na 1 tys. ludności w wieku
produkcyjnym najczęściej zawiera się w przedziale między 22 a 34 osoby (dominująca wartość) lub
pomiędzy 14 a 22 osoby. Dodatkowo zaobserwować można niekorzystny trend grupowania się
w skupiska lokalizacji, w których wskaźnik jest wyższy niż 34 osoby na 100 mieszkańców.
Na obszarze „Starych Bałut” takie skupiska pokrywają się z rejonem najintensywniejszego
występowania bezrobocia ogółem pomiędzy Pl. Kościelnym a Rynkiem Bałuckim, ale zaznaczają się
równie mocno w okolicach skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i Franciszkańskiej.
Na terenie „Starego Polesia i Centrum” wyróżnić możemy dwie takie enklawy:


pierwsza ciągnie się równoleżnikowo pasem od północnej części Starego Polesia w okolicach
Manufaktury, przez okolice Placu Wolności do rejonu Obszaru Priorytetowego nr 1
koncentrującego się wokół ul. Włókienniczej,
 drugą ograniczają ulice Łąkowa i Żeligowskiego, 6-ego Sierpnia, Żeromskiego, Kopernika.
Kolejny obszar ulokowany jest na terenie „Starego Widzewa” i zawiera się w rejonie, którego
północną granicę stanowi Nowe Centrum Łodzi, południową zaś al. Piłsudskiego. Ostatni obszar
to kwartały umiejscowione pomiędzy Parkiem im. Reymonta a Placem Niepodległości.
Co ciekawe, wartość omawianego wskaźnika (13,59%) jest drugą najniższą wartością wśród
6 największych miast Polski. Niższy odsetek występuje jedynie w Warszawie, której rynek pracy jest
szczególnym magnesem również dla osób spoza stolicy i jej aglomeracji. Być może warszawski rynek
pracy również przekłada się w pewnym stopniu na niską wartość odsetka osób bezrobotnych do 30.
roku życia w Łodzi. Młodzi bezrobotni, jako grupa najbardziej mobilna, mogą podejmować
zatrudnienie w stolicy, pozostając formalnie mieszkańcami Łodzi. Istotnym aspektem może okazać się
również emigracja zarobkowa osób młodych do innych dużych miast Polski, gdzie zarobki są wyższe
niż w Łodzi, ale także za granicę.
Niepokojąca jest natomiast liczebność grupy osób pozostających bez zatrudnienia w wieku do 30.
roku życia, przewyższająca liczbę osób w analogicznej grupie zarejestrowanych w Warszawie, która
jest trzykrotnie ludniejsza od Łodzi.
Domniemywać możemy, że jedną z przyczyn tego niekorzystnego stanu rzeczy jest pokrywanie się
obszarów występowania wysokiego odsetka bezrobocia (zarówno w kategorii ogółem, długotrwałego
i osób w wieku 50+) i transmisja negatywnych wzorców funkcjonowania z grupy osób długotrwale
bezrobotnych i bezrobotnych w wieku 50+ do grup osób młodych. Rodzi to konieczność
przedsiębrania szerokiego spektrum działań, kierowanych do wszystkich grup osób bezrobotnych nie
tylko przez lokalny samorząd.
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Beneficjenci zasiłku stałego i pobierający pomoc na dożywienie dzieci na obszarze rewitalizacji

Mapy nr 8 i 9 – podobnie jak mapy dotyczące zjawiska bezrobocia – również warto analizować razem
z uwagi na adresatów opisywanych form pomocy i miejsce ich zamieszkania. Takie podejście może
pomóc uzyskać szerszy obraz dotyczący sytuacji na wybranych obszarach Łodzi, a także dostrzec
możliwości i sformułować sposoby wspierania ich mieszkańców.
Poniższa tabela prezentuje dane dotyczące dystrybucji świadczeń z pomocy społecznej w 2019 r. oraz
zmianę ich skali oraz wartości w odniesieniu do 2018 r.

Tabela 1.

Świadczenia pomocy społecznej
Styczeń – grudzień 2019

Wyszczególnienie

liczba osób, którym
przyznano świadczenia

kwota udzielonych świadczeń

razem

I-XII 2018=100

w tys. zł

I-XII 2018=100

18 791

89,5

78 469,9

97,7

Zasiłki stałe

4 689

93,2

24 437,2

101,6

Zasiłki okresowe

9 407

89,2

19 248,6

91,7

Składka zdrowotna

4 225

95,0

2 077,2

101,1

Zasiłki celowe

14 947

98,9

14 520,9

94,0

Pomoc w formie posiłku

3 739

75,8

2 518,1

82,8

Usługi opiekuńcze

2 957

96,0

13 702,9

106,7

OGÓŁEM
w tym:

a - Liczba osób ogółem korzystających ze świadczeń nie jest sumą poszczególnych pozycji, ponieważ 1 osoba
mogła korzystać kilkakrotnie z różnych rodzajów pomocy.

Źródło: dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Niniejsza charakterystyka odnosi się jedynie do dwóch form wsparcia: pobierania zasiłku stałego oraz
pobierania pomocy na dożywanie dzieci, które są wskaźnikami stanu obszaru rewitalizacji.

UWAGA!
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Dane zawarte w powyższej tabeli dotyczące pomocy w formie posiłku opisują nieco
inny aspekt udzielanego wsparcia niż pomoc na dożywianie dzieci.
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Zanim scharakteryzowana zostanie sytuacja na obszarze rewitalizacji pod względem pobierania przez
zamieszkujące go osoby zasiłku stałego, krótko przypomnieć należy, komu zasiłek ten przysługuje
i jakie wartości może on osiągać. Zasiłek stały pobierać mogą:
- pełnoletnie osoby samotnie gospodarujące, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku
lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej,
- pełnoletnie osoby pozostające w rodzinie, całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub
niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe
od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa
niż 444 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie
a dochodem na osobę w rodzinie.
- kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Opisując poniższe mapy, warto odnieść się do map, które ilustrują 4 aspekty zjawiska bezrobocia
na obszarze rewitalizacji. Podobnie jak w ich przypadku, widocznych jest 5 zasadniczych stref,
dokładnie tych samych, które pojawiły się na mapach 4, 5 ,6 i 7. Również na ich terenie – podobnie
jak miało to miejsce w przypadku odsetka osób pozostających bez pracy – daje się zauważyć
podwyższoną liczbę osób w rodzinach, którym wypłacany jest zasiłek stały na 1 tys. mieszkańców
(pomiędzy 14,01 a 29 osoby). Wartość tę ilustrują rozległe ciemnoszare plamy na mapie obszaru
rewitalizacji, stanowiące swego rodzaju jednolite tło, na którym punktowo odróżniają się heksagony
innych kolorów, symbolizujące inne wartości wskaźnika. Odwołując się do wcześniejszych opisów,
przyjęto takie same umowne nazwy dla rysujących się enklaw („Stare Bałuty”, „Stare Polesie
i Centrum”, „Stary Widzew”, „Górna-Północ”, „Południe”). Na ich obszarach występują heksagony
w kolorze granatowym, symbolizującym rejony, gdzie na 1 tysiąc mieszkańców przeszło 29 osób
pobiera zasiłek stały.
Najgorzej w tym zakresie sytuacja przedstawia się w samym centrum Starych Bałut, gdzie widoczne
jest duże skupisko pól o ww. wartości wskaźnika, a także na Starym Widzewie, gdzie widać zespoły
kilku enklaw, oznaczonych na mapie na granatowo, otaczających swego rodzaju wianuszkiem obszar
wolny od siatki heksagonalnej, w którym ulokowane są park Źródliska oraz siedziba Łódzkiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na Górnej-Północ większa enklawa widoczna jest w kwadracie ulic
Sosnowa, Milionowa, Kilińskiego, Przybyszewskiego, a w najmniejszym rejonie problemowym,
charakterystycznym „ogonku” wyciągającym się w stronę Chojen, szczególnie jego południowy
kraniec wydaje się najbardziej wymagający. Sytuacja ta – poza przyczynami ulokowanymi w samym
rejonie – spowodowana jest także najprawdopodobniej faktem wpływania na jego stan przez
sąsiednie tereny, znajdujące się tuż za granicą obszaru rewitalizacji.
Większych stref na których wskaźnik przekracza 29 osób na 1 tysiąc mieszkańców brakuje na „Starym
Polesiu i Centrum”, gdzie heksagony takie są rozrzucone pojedynczo po ich obszarze. Jednak z uwagi
na pokaźnych rozmiarów koncentrację pól w kolorze ciemnoszarym sytuacja z pewnością nadal
wymagać będzie dalszych interwencji w sferze społecznej, edukacyjnej i pomocowej.
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Mapa 8.

Natężenie pobierania zasiłku stałego (G8)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Zanim przeanalizowana zostanie Mapa 9., opisująca natężenie pobierania pomocy na dożywianie
dzieci, przyjrzeć należy się prawnym uwarunkowaniom jej udzielania. Przysługuje ona bowiem:
- dzieciom do 7 roku życia,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wsparcie w zakresie dożywiania organizowane jest w formie posiłku, świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie
osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Na Mapie 9. zaobserwować możemy niemal te same zależności, które zauważyć dało się
na poprzednim planie, pokazującym natężenie udzielania zasiłku stałego. W zasadzie w tych samych
miejscach widoczne są enklawy, gdzie skupiają się heksagony o najwyższym współczynniku,
wynoszącym więcej niż 83 osoby na 1 tys. ludności. Różnice występują jedynie na obszarze enklawy
„Górna-Północ”, gdzie pojawia się jeszcze jeden rejon skupienia heksagonów o maksymalnej wartości
wskaźnika. Uwidacznia się on pomiędzy Piotrkowską, Przybyszewskiego, Łomżyńską a Sieradzką
i Zakrzewską. Na „Starym Polesiu i Centrum” natomiast pojawia się skupisko o dość dużej
powierzchni w kwadracie ulic Piotrkowskiej, Północnej, Kilińskiego, Jaracza.
Na Starym Widzewie odosobnione enklawy – występujące na Mapie 8 w swego rodzaju „wianuszku”
– na opisywanym planie wydają się łączyć w większe skupisko o nieregularnym kształcie.
Pokrywanie się skupisk o najwyższej wartości wskaźnika dotyczącego udzielania zasiłku stałego, jak
i pomocy na dożywianie dzieci, wskazują na rejony obszaru rewitalizacji, na których mieszkańcy
muszą otrzymać wyjątkowo kompleksową ofertę pomocy. Powinna ona być również wyposażona
w komponent związany z aktywizacją zawodową dla mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz
rozwiązania mające na celu zapewnienie efektywnej opieki najmłodszym, co potwierdza nałożenie się
rejonów problemowych dotyczących udziału osób dorosłych bezrobotnych z rejonami najbardziej
rozpowszechnionego wspierania mieszkańców zasiłkami i innymi formami pomocy.
Do 2019 r. pozytywnym zjawiskiem był fakt zmniejszania się liczby osób korzystających ze wsparcia,
jednak pandemia koronawirusa Sars-CoV-2 wiosną 2020 r. i związane z nią problemy rynku pracy,
mogą odwrócić ten trend.
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Mapa 9.

Natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci (G9)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Natężenie problemów edukacyjnych

Poniższy opis oparty został wyłącznie na danych związanych z podstawowym szczeblem edukacji
z uwagi na analizowany wskaźnik lokalnej średniej wyników egzaminów kończących ostatnią klasę
szkoły podstawowej.
Miasto Łódź prowadzi 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 83 szkoły podstawowe, 9 szkół
podstawowych specjalnych, 1 zespół szkół ogólnokształcących. Na obszarze rewitalizacji znajdują się
23 szkoły podstawowe, 2 szkoły podstawowe specjalne (jedna z nich - SPS nr 90 działa w ramach
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2), 2 zespoły szkolno-przedszkolne (w obu są szkoły podstawowe, które
zostały ujęte w ogólnej ich liczbie). W 2019 r. obowiązek szkolny w łódzkich podstawówkach
i zespołach szkolno-przedszkolnych realizowało 40 470 uczniów. Ich liczba zmniejszyła się o 499 przy
jednoczesnym niewielkim wzroście (o 1) liczby oddziałów do 1 886, w tym 30 oddziałów
przedszkolnych w oddziałach szkolno-przedszkolnych. Średnia liczba dzieci w oddziale w roku
szkolnych 2019/2020 wyniosła 21,5.
W roku szkolnym 2018/2019 egzamin ósmoklasisty przeprowadzono w formie pisemnej z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj. języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego.
Poniżej znajdują się średnie punktowe wyniki dzieci uczęszczających do łódzkich publicznych szkół
podstawowych w porównaniu ze średnimi wartościami punktowymi, uzyskanymi przez uczniów
w całym kraju i w województwie łódzkim.
Tabela 2.

Porównanie wyników egzaminu ósmoklasisty (w punktach)

Poziom

język polski

matematyka

język angielski

Łódź

65

49

65

Województwo łódzkie

63

45

58

Polska

63

45

59

WYSZCZEGÓLNIENIE JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
Okazuje się, że młodzi łodzianie notują lepsze wyniki egzaminów z każdego z ww. przedmiotów
w porównaniu ze średnią regionalną i ogólnopolską. Świadczy to o dobrej jakości edukacji na tle kraju
oraz województwa. Mimo to analizowana Mapa 10 pokazuje, że na terenie miasta, a w szczególności
na obszarze rewitalizacji występują całe enklawy, gdzie wyniki uczniów są dalece niezadowalające.
Należy w tym miejscu podkreślić, iż wskazane wartości pokazują uśrednione wyniki dla uczniów
mieszkających na danym obszarze. Nie mają one jednoznacznego powiązania z istniejącymi
obwodami konkretnych szkół. Najgorzej pod tym względem sytuacja wygląda w rejonach, gdzie
grupują się pola o wartościach wskaźnika poniżej 45 punktów. Są to następujące skupiska
występujące na:
1. Starych Bałutach pomiędzy placem Kościelny a Rynkiem Bałuckim;
2. Śródmieściu w okolicach placu Wolności, następnie ciągnąc się obszarem, którego osią jest
ul. Kilińskiego na południe, aż do wysokości ul. Tuwima;
3. Starym Polesiu, gdzie widoczne są dwie enklawy (pierwsza - w kwadracie ulic Żeligowskiego,
Więckowskiego, Żeromskiego, Struga i druga przebiegająca łukiem z południa Starego
Polesia, przecinająca trasę W-Z do obszaru skupionego wokół Piotrkowskiej pomiędzy
Wólczańską Sienkiewicza, a następnie wydłużającą się na wschód wzdłuż ul. Wigury);
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4. Starym Widzewie w obszarze ograniczonym ulicami Wodną, Piłsudskiego, Nową,
domkniętym od północy obszarem Nowego Centrum Łodzi,
5. terenie południowego „ogonka” obszaru rewitalizacji.
Do ww. ośrodków dodać możemy również północną część dawnej dzielnicy Górna pomiędzy ulicami
Kruczą i Stocką, Milionową, Kilińskiego, a granicą obszaru rewitalizacji od południa, gdzie co prawda
nie ma dużego skupienia heksagonów o najniższej wartości wskaźnika, ale intensywnie odznacza się
enklawa, na terenie której mieszkające dzieci osiągały niemal równie niepokojąco niskie wyniki
egzaminów, zawierające się w przedziale 45,01–58 punktów.
Należy zwrócić uwagę, iż w zasadzie lokalizacja występowania powyższych enklaw pokrywa się
z występowaniem wysokich współczynników bezrobocia we wszystkich wskaźnikowych aspektach.
Niskie wyniki punktowe egzaminów mogą mieć zatem związek z ogólnymi trudnościami w zakresie
funkcjonowania gospodarstw domowych (w tym w aspekcie finansowym).
Na ww. terenach w szczególności zadbać należy o wzmocnienie oddziaływań edukacyjnych wobec
uczniów szkół podstawowych. Warto z pewnością kontynuować trwające obecnie działania
zmierzające docelowo do zaoferowania uczniom wysokiej jakości kształcenia oraz bardziej
indywidualnej opieki edukacyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania i pomocą
pełnego zakresu sprzętu dydaktycznego. Kroki takie należy przedsięwziąć w szczególności wobec
dzieci z trudnościami, które czynią proces zdobywania wiedzy bardziej problematycznym oraz
w odniesieniu do dzieci z niepełnosprawnościami. W efekcie powinno to przekładać się na nabywanie
przez nie kompetencji opartych na indywidualnych predyspozycjach i rozwijanie umiejętności
ułatwiających ich dostosowywanie do zmieniających się warunków i potrzeb.
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Mapa 10.

Natężenie problemów edukacyjnych (G11)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Intensywność czytelnictwa w bibliotekach i filiach

Biblioteka Narodowa co roku przygotowuje raporty o stanie czytelnictwa w Polsce. Dane wskazują,
że zaledwie jedną książkę w ciągu roku przeczytała w naszym kraju przeszło 1/3 respondentów
badania. Trudno nie oceniać tej sytuacji, jako niezwykle niekorzystnej.
W tym kontekście dane pochodzące z obszaru rewitalizacji również nie napawają optymizmem.
Już pierwszy rzut oka na Mapę 11 wskazuje, że kolor siatki heksagonalnej zawartej w granicach
obszaru rewitalizacji w przeważającej części wygląda na „bledszy” w porównaniu z otaczającymi
go obszarami, co znamionuje niskie wartości omawianego wskaźnika. Dość wyraźnie rysują się
3 rozległe rejony, gdzie dominuje miara wskazująca, że w najlepszym przypadku zaledwie 5%
mieszkańców wypożyczyło co najmniej jeden wolumin z lokalnej biblioteki lub jej filii. Należą do nich:
1. pas kwartałów ciągnący się od tych zlokalizowanych przy ul. Ogrodowej w bezpośrednim
sąsiedztwie Manufaktury na wschód, przez te otaczające plac Wolności, a następnie dalej
do ul. Sterlinga,
2. południowa część Starego Polesia wraz ze środkowym fragmentem dawnej dzielnicy
Śródmieście, zlokalizowanym w najbliższym sąsiedztwie Dworca Przesiadkowego („Stajni
Jednorożców”);
3. zachodnia część Starego Widzewa rozciągająca się południkowo od ul. Tuwima
do ul. Tymienieckiego, dla którego umowną, zachodnią granicę stanowi ul. Kilińskiego.
Mniejsza od wyżej wymienionych obszarów jest enklawa pomiędzy Milionową a Sieradzką
i Zarzewską. Wymieniona zostaje w tym miejscu dlatego, że na jej terenie współwystępują również
inne niekorzystne zjawiska (wysokie bezrobocie, słabe wyniki egzaminu ósmoklasistów). Niski
odsetek czytelnictwa w tej lokalizacji może być z nimi powiązany.
Starając się zaradzić temu niekorzystnemu zjawisku, obszar rewitalizacji powinien zostać
odpowiednio nasycony placówkami bibliotecznymi lub innymi instytucjami, które zastępować lub
uzupełniać będą ich funkcje. W tym celu w Gminnym Programie Rewitalizacji uwzględnione zostało
przedsięwzięcie podstawowe nr 20 pn. „Modernizacja, rozszerzenie funkcji i wyposażenie bibliotek”.
Utworzenie Biblioteki Miejskiej w Łodzi – nowej instytucji kulturalnej na mapie miasta oraz
otwieranie placówek bibliotecznych w nowej, atrakcyjnej odsłonie, o rozszerzonym wachlarzu
działalności (Gdańska 8, Tuwima 46), są istotnymi krokami, które mogą przyczynić się do zmiany
prezentowanych trendów.
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Mapa 11.

Intensywność czytelnictwa w bibliotekach i filiach (G13)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Wykroczenia na obszarze rewitalizacji

Bezpieczeństwo mieszkańców jest dla każdego samorządu lokalnego jedną ze spraw priorytetowych.
Miasta mające opinie niebezpiecznych mają o wiele mniejsze szanse na przyciągnięcie nowych
mieszkańców, a znaczna część tych, którzy będą mogli sobie na to pozwolić, szukać będzie możliwości
osiedlenia się w miejscach bezpieczniejszych, często poza granicami miasta. Takie same mechanizmy
występują w przypadku elementów organizmów miejskich, jakimi są np. dzielnice lub osiedla.
Podwyższone wskaźniki przestępczości w danym rejonie powodują odpływ mieszkańców, a co za tym
idzie spadek atrakcyjności konkretnego miejsca, postępujące negatywne konsekwencje
i nawarstwiające się problemy. Postrzeganie danej lokalizacji jako niebezpiecznej może rodzić więc
negatywne konsekwencje utrudniające pełne wykorzystanie jej potencjału.
Dane za 2019 r. pozyskane od łódzkiej Straży Miejskiej (na skutek dużego obciążenia Komendy
Miejskiej Policji w Łodzi obowiązkami związanymi z przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa nie
udało się pozyskać analogicznych danych zbieranych przez Policję), zilustrowane na mapach 12 i 13
dotyczą wykroczeń zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz wykroczeń spożywania alkoholu
w miejscu zabronionym. Potwierdzają one wcześniejsze obserwacje, pochodzące z diagnoz
wykorzystanych do opracowania GPR, że przestępczość nie jest problemem łódzkiego obszaru
rewitalizacji. Wręcz przeciwnie – jest to obszar o wskaźniku przestępczości wyraźnie niższym niż
średnia dla Łodzi.
Aktualne mapy wyżej wymienionych konfliktów z prawem (tak samo jak te wykonane w latach
ubiegłych) wskazują na pokrywanie się obszarów o zwiększonych wartościach wskaźników
z lokalizacjami przestrzeni publicznych, z których łodzianie oraz przyjezdni korzystają bardzo
intensywnie. Nakładają się one z niespełna dwukilometrowym odcinkiem ul. Piotrkowskiej,
przekształconym w deptak, rozlewając się na wschód w stronę parku Moniuszki i parku Sienkiewicza.
Przedłużeniem tej strefy ku północy do parku Staromiejskiego jest oś ul. Nowomiejskiej.
Konkludując, na podstawie posiadanych danych nie można wysnuwać wniosków o popełnianiu
wykroczeń przez mieszkańców obszaru rewitalizacji, ponieważ statystyki nie odnotowują, skąd
pochodzą sprawcy czynów, a wskazane lokalizacje są rejonami spędzania wolnego czasu,
użytkowanymi chętnie zarówno przez mieszkańców całej Łodzi, jak również osoby przyjeżdżające
spoza miasta i turystów.
Podtrzymać więc należy rekomendację dotyczącą tego, iż obserwowana sytuacja może być
argumentem na rzecz skutecznej walki z negatywnym stereotypem strefy śródmiejskiej jako terenu
niebezpiecznego. Koniecznym jest dalsze rozwijanie infrastruktury w postaci oświetlenia ulic czy
kamer monitoringu.

Mapa 12.
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Wykroczenia zakłócania spokoju i porządku publicznego (G30)
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Wykroczenia spożywania alkoholu w miejscu zabronionym (G31)
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Intensywność zrzeszania się obywateli

Mapa 14 prezentuje liczbę zarejestrowanych organizacji pozarządowych na 10 tys. ludności. Dane
Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące podmiotów gospodarki narodowej według wybranych
form prawnych, podregionów i powiatów w 2019 r. wskazują, iż na obszarze miasta pod koniec
ubiegłego roku funkcjonowało 2899 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz
142 spółdzielnie.
Nasycenie wartością wskaźnika wskazuje, iż największe ich zagęszczenie znajduje się na obszarze
rewitalizacji. Lokalizacjami, na których swoje siedziby znalazło najwięcej organizacji pozarządowych,
jest niemal cały obszar dawnej dzielnicy Śródmieście (w kształcie odwróconej podstawą do góry litery
L) oraz południowej części Starego Polesia.
Opisywany obszar wyróżnia się zauważalnie pod względem rejestrowanej obecności siedzib NGO
w porównaniu z terenami największych łódzkich osiedli mieszkalnych (i innych terenów o wysokiej
gęstości zaludnienia), znajdujących się poza strefą wielkomiejską. Sytuacja ta spowodowana jest
najprawdopodobniej faktem, iż to na terenie centrum miasta zlokalizowanych jest najwięcej
nieruchomości, wchodzących w skład zasobu gminnego, których wynajem lub dzierżawa kosztują
stosunkowo mniej niż najem lokali użytkowych u właścicieli prywatnych. Ponadto, Miasto stosuje
w najmie dla organizacji pozarządowych preferencyjne stawki czynszu a czasami, jako formę wsparcia
organizacji pozarządowych, formułę użyczenia lokalu. Dla organizacji non-profit, zmuszonych zwykle
szukać dla siebie lokalizacji niegenerujących wysokich kosztów utrzymania, jest to dodatkowy
argument, aby umieszczać swoje siedziby w centrum.

Warto również podkreślić, iż nie zawsze umiejscowienie siedziby pozostaje w związku z przedmiotem
funkcjonowania organizacji, aczkolwiek w przypadku niektórych taka zależność zachodzi
(np. świetlice środowiskowe).
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Mapa 14.

Intensywność zrzeszania się obywateli (G26)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Zaangażowanie obywateli w obszar

Jednym ze wskaźników obrazujących zaangażowanie obywateli w wygląd i życie ich najbliższej okolicy
jest uczestnictwo w Łódzkim Budżecie Obywatelskim. To demokratyczny proces, w ramach którego
mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w Łodzi w perspektywie kolejnego roku
budżetowego. Stanowi on wydzieloną część budżetu miasta Łodzi, o której przeznaczeniu decydują
mieszkańcy, co oznacza, że:
 mieszkańcy zgłaszają projekty, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem
możliwości realizacji oraz opiniowane przez Komisję Budżetu Obywatelskiego Rady Miejskiej
w Łodzi i Rady Osiedla;
 projekty, które zostały dopuszczone do fazy głosowania przez Komitet Koordynujący ds. ŁBO,
poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
 w efekcie projekty, które osiągnęły najlepszy wynik w głosowaniu, aż do wyczerpania puli
środków, przeznacza się do realizacji, wpisując je do uchwały budżetowej.
W ciągu 5 lat realizowania budżetu obywatelskiego łodzianie zdecydowali o wykonaniu 709
projektów, których wartość wyniosła ok. 190 mln złotych.
Mapa 15a, prezentująca liczbę wniosków do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, dotyczących danego
obszaru w 2019 r. ilustrustruje, iż największe skupienie heksagonów, wskazujących na koncentrację
realizacji wniosków do ŁBO dla danego rejonu na obszarze rewitalizacji, zauważyć można
w kwadracie ulic Piotrkowska, Piłsudskiego, Kilińskiego, Tylna. Niestety nie znalazła się
na opisywanym terenie żadna lokalizacja, w której zrealizowane zostałyby więcej niż 4 projekty
obywatelskie. Pocieszającym jest jednak fakt, iż dokładniej przypatrując się mapie, zauważyć
możemy, że po całym terenie obszaru rewitalizacji rozsiane są niewielkie skupiska pól, w których
zrealizowano pojedyncze projekty.
Nieco inne spojrzenie na to samo zagadnienie zaprezentowano na Mapie 15b, pokazującej liczbę
wniosków do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Co ciekawe
wskazuje ona, iż w ten sposób mierzona największa koncentracja realizacji wniosków do ŁBO dla
danego rejonu, znajduje się w innym miejscu, a mianowicie w północno-wschodniej części obszaru
rewitalizacji otoczonej ulicami Kilińskiego, Północną, Źródłową, Kopcińskiego, Narutowicza. Ponadto
odosobnione skupiska widoczne są również na linii, którą stanowi ul. Piotrkowska. Na opisywanym
terenie widać jedynie 3 heksagony o najwyższej wartości wskaźnika, co – podobnie jak
na poprzedniej mapie – świadczy o potrzebie rozwijania aktywności obywatelskiej w centralnej części
naszego miasta. Tak samo jak na Mapie 15a widoczne są niewielkie skupiska pól, świadczących
o realizacji pojedynczych projektów w budżecie obywatelskim w 2019 r., porozrzucane po całym
terenie obszaru rewitalizacji.
Warto prowadzić działania promocyjne i edukacyjne, mające na celu zaktywizowanie mieszkańców
centralnej części Starych Bałut, południowej części Starego Polesia oraz zachodniej części Starego
Widzewa, będących większymi obszarami, na których nie realizowano w ubiegłym roku ani jednego
projektu budżetu obywatelskiego.
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Mapa 15a.

Zaangażowanie obywateli o obszar (G27)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Mapa 15b.

Zaangażowanie obywateli o obszar (G27)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

str. 42

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

2.2 Sfera gospodarcza
Natężenie zadłużenia lokali użytkowych (G14)

Jedną z bardzo istotnych kwestii do zrealizowania przez łódzki samorząd jest stworzenie
i prowadzenie efektywnej polityki wobec miejskiego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, które
przystosowane powinny zostać do wymogów XXI wieku. W pierwszej kolejności wysiłki należy
skoncentrować na uporządkowaniu i zreformowaniu działań wobec zasobu komunalnego,
znajdującego się w kluczowym, centralnym obszarze Miasta, którego większą część stanowi obszar
rewitalizacji. Dowodem na konieczność realizacji tego typu działań są choćby dane na temat
zadłużenia komunalnych lokali użytkowych prezentowanych jako odsetek lokali ogółem.
Mapa 16. Pokazuje, jak na obszarze Łodzi ulokowany jest użytkowy zasób komunalny oraz to,
w których rejonach miasta sytuacja opłacania czynszu za najmowaną powierzchnię wygląda
najgorzej. Lokale użytkowe z udziałem miasta umiejscowione są przede wszystkim na centralnym
jego obszarze, a ich największe kompleksy w zasadzie w całości swymi granicami obejmują obszar
rewitalizacji. W wyraźnie niekorzystny sposób odznaczają się na jego terenie rejony, gdzie
zadłużonych jest pomiędzy 37,5% a 52% wszystkich lokali użytkowych (rejestrowany jest brak opłat
powyżej 2 miesięcy). Miejsca te stanowią swego rodzaju „tło” dla występujących pojedynczo lub
w niewielkich skupiskach lokalizacji w jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji. Tam też zadłużenie
lokali zawiera się w przedziale pomiędzy 52% a 80%. Obszary takie widoczne są przede wszystkim na
Starym Polesiu, gdzie tworzą dość złożoną mozaikę, a ponadto na Starych Bałutach w okolicy
pl. Kościelnego i wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Zmierzając ku południowym granicom miasta,
występują w okolicy kwartałów otaczających pl. Wolności, następnie niemal w samym sercu obszaru
rewitalizacji, gdzie enklawa wyższych wskaźników ciągnie się równoleżnikowo na obszarze, którego
osią są ul. Struga i ul. Tuwima pomiędzy Wólczańską a Targową. Kolejny rejon (tym razem
rozciągnięty południkowo) zlokalizowany jest wzdłuż ul. Piotrkowskiej pomiędzy Nawrot
a Radwańską. Ostatni obszar skupiony jest wokół pl. Niepodległości.
Heksagony wskazujące najwyższy odsetek zadłużonych lokali użytkowych (przekraczający 80%)
występują punktowo i rozrzucone są po terenie całego miasta, czasem tworząc niewielkie skupiska,
które zlokalizowane są poza granicami obszaru rewitalizacji. Tym jednak co budzić może uzasadnione
wątpliwości względem kondycji ekonomicznej lokalnych biznesów, jest fakt, iż w granicach obszaru
rewitalizacji jest niewiele pól wykazujących odsetek zadłużenia na poziomie poniżej 0,01%. Może to
wskazywać na generalnie słabą kondycję finansową najemców lokali użytkowych.
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Mapa 16.

Natężenie zadłużenia lokali użytkowych (G14)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
str. 44

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

Natężenie problemu słabnięcia firm

Dzięki danym pozyskanym z Głównego Urzędu Statystycznego możliwe jest zarysowanie tła
dla informacji związanych ze zmianami liczby firm funkcjonujących w granicach łódzkiego obszaru
rewitalizacji. Wskazują one, iż w 2019 r. w Łodzi zarejestrowanych było 94,1 tys. podmiotów
gospodarczych (w ujęciu terytorialnym było to 37,0% ogólnej ich liczby na terenie województwa).
W skali roku wzrost liczby podmiotów odnotowano we wszystkich powiatach województwa, warto
jednak zaznaczyć, iż w miastach na prawach powiatu był on najniższy – w Łodzi zwiększył się zaledwie
o 1,7%.
W omawianym roku w regionie zarejestrowano 21,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych (o 1,0%
mniej niż w roku poprzednim). Spośród wszystkich nowo powstałych jednostek w województwie
35,0% (7,5 tys.) to firmy zarejestrowane w Łodzi. Z rejestru REGON dotyczącego województwa
natomiast w 2019 r. wykreślono 13,9 tys. podmiotów (o 28,1% mniej niż na przestrzeni 2018 r.),
w tym 11,6 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 8,6% mniej niż rok
wcześniej), co daje obraz pozytywnej koniunktury rynkowej. Spośród wszystkich podmiotów
wyrejestrowanych na terenie województwa łódzkiego najwięcej – 40,6% pochodziło z Łodzi (5,6 tys.
jednostek).
Powyższe informacje wskazują na nadal niezłą sytuację na lokalnym rynku, który w 2019 r. był wciąż
w fazie wzrostowej, tworząc warunki dla zaistnienia i rozwoju na nim kolejnym firmom. Korzystnie
wyglądał również bilans nowopowstałych w Łodzi firm, do podmiotów wykreślanych ze statystyk,
który wyniósł 1,9 tysiąca podmiotów.
Bardziej szczegółowe informacje o udziale łódzkich podmiotów gospodarczych w odniesieniu
do potencjału całego województwa dostarcza poniższa tabela.

Tabela 3.

Podmioty gospodarki narodowej według wybranych form prawnych w 2019 r. (stan w dniu
31 grudnia)
osoby prawne i jednostki organizacyjne
nie mające osobowości prawnej
w tym

Wyszczególnienie

ogółem

spółki
razem
handlowe

cywilne

fundacje,
stowarzyszenia
spółdzielnie
i organizacje
społeczne

województwo
łódzkie

254322

64061

22000

17141

679

8660

190261

Łódź

94115

28923

12796

7720

142

2899

65192

Opracowanie własne na podst.: Główny Urząd Statystyczny w Łodzi,
narodowej w rejestrze REGON w województwie łódzkim w 2019 r.6

6

osoby
fizyczne
prowadzące
działalność
gospodarczą

Podmioty gospodarki

https://lodz.stat.gov.pl/files/gfx/lodz/pl/defaultaktualnosci/749/2/14/1/202002_s_podmioty_regon2019.pdf
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Przedstawione powyżej dane pozytywnie korespondują z malejącym bezrobociem, którego stopa
w grudniu ubiegłego roku wyniosła 4,7%. Nie pozostają również bez wpływu na informacje, które
ilustruje umieszczona na kolejnych stronach tego podrozdziału Mapa nr 17. Wskazuje ona bowiem,
iż obszar rewitalizacji miasta Łodzi w przeważającej części pokryty jest heksagonami, które
symbolizują dodatni wskaźnik podmiotów ekonomicznych zarejestrowanych w stosunku do
wyrejestrowanych przypadających na 100 firm istniejących. W związku z tym poniższy opis
sygnalizować będzie wyłącznie te lokalizacje, w których pola oznaczone kolorem ciemnoszarym
(symbolizującym wskaźnik poniżej 0,00) tworzą jedynie niewielkie enklawy lub skupiają się nieco
gęściej niż w pozostałych rejonach obszaru rewitalizacji.
Obszary takie występują nielicznie i możemy je zaobserwować w centrum Starych Bałut,
w zachodniej części Nowego Centrum Łodzi (co może być spowodowane trwającymi tam wówczas
pracami budowlanymi, m.in. na ul. Traugutta, przy Bramie Miasta lub przygotowywaniem kolejnych
inwestycji), w obrębie ulic Sienkiewicza, Nawrot, Targowa, Tylna oraz w południowym „ogonku”
obszaru rewitalizacji. Z wyjątkiem wspomnianej części NCŁ w pozostałych trzech wzmiankowanych
rejonach przeważają często mocno zużyte budynki, a ponadto miejsca te przewijają się w opisach,
dotyczących innych wskaźników, w tym między innymi tych związanych z wyższym odsetkiem
bezrobocia. Najprawdopodobniej więc nie zapewniają one obecnie optymalnych warunków
prowadzenia działalności gospodarczej.
Ponadto warto zwrócić uwagę na 2 lokalizacje, gdzie utworzyły się zespoły heksagonów o wartości
wskaźnika pomiędzy 0,00 a 0,75. Pierwszy z nich znajduje się wzdłuż ul. Ogrodowej w bezpośrednim
sąsiedztwie Manufaktury, drugi natomiast w okolicy ul. Włókienniczej. Są to miejsca gdzie trwały
intensywne prace budowlane związane z procesem rewitalizacji, w związku z czym działające tam
firmy natrafiały na pewne niedogodności w funkcjonowaniu. Jednak perspektywa ich zakończenia
daje szanse na dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w tych rejonach już w niedalekiej przyszłości.
Podsumowując, obszar rewitalizacji jest miejscem dość ożywionego życia gospodarczego.
Charakteryzuje go dość duża intensywność powstawania nowych firm, która powinna wzrosnąć
w okolicach ulic i kwartałów, na których w 2019 r. trwały prace budowlane. Na tej podstawie
formułować można wnioski na temat rosnącej atrakcyjności obszaru oraz pozytywne prognozy
na przyszłość.
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Mapa 17.

Natężenie problemu słabnięcia firm (G15)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Podmioty nowo zarejestrowane

Podobnie jak w przypadku Mapy 17, dotyczącej Natężenia problemu słabnięcia firm pokazującej
zarejestrowania minus wyrejestrowania firm przypadających na 100 firm istniejących, również w tym
przypadku wesprzeć się warto danymi z Głównego Urzędu Statystycznego pokazującymi skalę
i trendy związane z liczbą nowych podmiotów gospodarczych rejestrowanych w Łodzi i regionie.
W 2019 r. w województwie łódzkim zarejestrowano 21,5 tys. nowych podmiotów gospodarczych
(o 1,0% mniej niż w roku poprzednim). Wśród nich 17,7 tys. to osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą (o 1,5% mniej niż w 2018 r.), 2,1 tys. to spółki handlowe (wzrost o 6,8%) oraz 0,4 tys.
to spółki cywilne (spadek o 6,0%). Najwięcej podmiotów podjęło działalność w ramach sekcji handel;
naprawa pojazdów samochodowych (4,3 tys. podmiotów, co stanowi 19,9% jednostek nowo
powstałych), budownictwo (3,8 tys., tj. 17,9%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
(2,1 tys., tj. 9,7%). Spośród wszystkich nowo powstałych jednostek w województwie 35,0% (7,5 tys.)
zarejestrowano w Łodzi.
Mapa 18 ilustrująca optymizm gospodarczy, pokazująca liczbę nowo zarejestrowanych firm na 1 tys.
ludności udowadnia, iż szczególnie serce obszaru rewitalizacji jest miejscem, w którym intensywnie
powstają nowe firmy. Największa liczba takich firm lokuje się wzdłuż osi ul. Mickiewicza i Piłsudskiego
na odcinku pomiędzy ul. Żeromskiego a Kilińskiego. Rejon ten widocznie rozlewa się ku północy
wzdłuż ul. Kościuszki, Piotrkowskiej i Sienkiewicza (przeważająca wartość wskaźnika tam to 12,21–
26,32 firmy na 1 tys. mieszkańców), mniej więcej aż do wysokości linii ulic Zielonej i Narutowicza.
Ponadto, zauważalne jest kilka innych odosobnionych enklaw, również grupujących pola o najwyższej
wartości wskaźnika, a wokół siebie te o wartościach nieco niższych. Są one zlokalizowane:
1. w południowo zachodniej części Starego Polesia w rejonie wyznaczonym przebiegiem
ul. Włókniarzy, Struga, Żeromskiego, Mickiewicza,
2. w północnej części Nowego Centrum Łodzi, a więc w okolicy dobrze skomunikowanej dzięki
dworcowi multimodalnemu, znajdującemu się w sąsiedztwie licznie rozsianych jednostek
Uniwersytetu Łódzkiego i systematycznie wzbogacanej o kolejne, nowoczesne obiekty
biurowe,
3. na obszarze kwartałów sąsiadujących z Białą Fabryką (której centralnymi punktami
w najbliższej przyszłości mogą stać się takie inwestycje jak Ogrody Geyera oraz Fuzja).
Mapa ta wskazuje, iż zalążkiem kolejnej takiej enklawy może stać się również teren Księżego Młyna.

Konkludując, przede wszystkim dzięki centralnej części, w której lokuje się wiele nowych firm, obszar
rewitalizacji pozytywnie wyróżnia się na tle pozostałych rejonów, prezentowanych na mapie przez
większe, zwarte skupiska siatki heksagonalnej (jak np. tereny osiedli Retkinia, Tofilów, Dąbrowa,
Widzew. Świadczy to o tym, że prowadzone w centrum inwestycje, mające na celu tworzenie jak
największej liczby atrakcyjnych, zadbanych przestrzeni miejskich rzeczywiście skłaniają ludzi do
częstszych odwiedzin i spędzania tam wolnego czasu. To natomiast tworzy dobrą koniunkturę dla
lokowania się w okolicy firm o różnych profilach działalności gospodarczej i różnych wielkościach,
adresujących swoją działalność do klienta o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach.
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Mapa 18.

Optymizm gospodarczy (G25)
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2.3 Sfera techniczna
Natężenie problemu niskiej emisji

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia
powietrza, którego istotną przyczyną w naszym kraju jest niska emisj,a czyli emisja pyłów
i szkodliwych gazów na wysokości do 40 m. Zanieczyszczenia te pochodzą z domowych pieców
grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny
sposób, a także z transportu spalinowego. Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to,
że powodowana jest przez liczne źródła wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza. Niestety
niska innowacyjność polskiej energetyki nadal wymusza stosowanie przestarzałych i nieekologicznych
rozwiązań, co jest szczególnie odczuwalne w Łodzi, która nigdy nie została wsparta systemowym
rozwiązaniem, jakie umożliwiłoby podłączenie całego centrum miasta oraz rozbudowujących się
przedmieść do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Z tego powodu cały obszar rewitalizacji stał się miejscem występowania wysokiego natężenia
szkodliwej niskiej emisji. Składa się na nią produkcja własna zanieczyszczeń, ale również nawiewanie
ich z innych rejonów miasta, a także z otaczających Łódź miejscowości. Dodatkowym aspektem
miejscowo pogarszającym sytuację jest gęsta zabudowa śródmiejska utrudniająca przewiewanie tych
lokalizacji. Mapa 19 wskazuje, że w granicach obszaru rewitalizacji najgorsza sytuacja pod tym
względem widoczna jest na wszystkich obszarach, gdzie znajduje się największa liczba lokali
komunalnych. Są to rejony, gdzie występuje najstarsza zabudowa miejska, często mocno
zdekapitalizowana, a na każdym z 3-hektarowych heksagonów znaleźć możemy więcej niż 20 lokali
komunalnych, ogrzewanych paliwami stałymi. Dokładnie te same rejony wspominane były również
w kontekście innych analizowanych w niniejszym opracowaniu map, a są to: „Stare Bałuty”, „Stare
Polesie i Centrum”, „Stary Widzew”, „Górna-Północ” i „Południe”. Sytuacja ta świadczy o nakładaniu
i przeplataniu się na tych obszarach licznych problemów, wymuszając złożone, kompleksowe
i dopasowane do potrzeb podejście, które będzie stanie doprowadzić do zmiany charakteru całych
kompleksów kwartałów centralnej części miasta.
Daleka od ideału jest również sytuacja najstarszej części dawnej dzielnicy Górna, zlokalizowanej
pomiędzy Piotrkowską, Milionową, Kilińskiego a południową granicą obszaru rewitalizacji.
Niska emisja powoduje częstsze występowanie chorób alergicznych, zapalenia spojówek, astmy,
poronień i niższej wagi urodzeniowej noworodków, POChP (przewlekłej, obturacyjnej choroby płuc),
nowotworów (w tym raka płuc). Ponadto obserwacje wskaźników umieralności wskazują na korelację
wyższych odsetków zgonów w okresach zanotowaniu podwyższonych poziomów zanieczyszczenia
powietrza pyłami.7 Nie tylko zdrowie pojedynczych ludzi jest narażone w wyniku ekspozycji na niską
emisję. Powoduje ona także m.in. zmiany klimatyczne, kwaśne deszcze, przenikanie zanieczyszczeń
do wód i gleb, niszczenie zabytków i fasad budynków (w wyniku osadzania się na nich dwutlenku
siarki)
Proces rewitalizacji jest więc olbrzymią szansą, aby odwracać negatywne trendy i niwelować
infrastrukturalne niedostatki Łodzi. Od rozpoczęcia jego realizacji wdrożone zostały rozwiązania
7

Por: Raport NFZ „Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce 2017 w roku”
https://zdrowedane.nfz.gov.pl/course/view.php?id=10 oraz ”Morowe powietrze" - wywiad z prof. Tadeuszem
Zielonką, Polityka nr 23 z2020 roku (3264) str. 21
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mające na celu przeciwdziałanie temu niekorzystnemu zjawisku, które dotyka niemal wszystkich
Łodzian (nie tylko tych mieszkających na obszarze rewitalizacji):
-

-

-

remonty budynków mieszkalnych mające na celu ograniczenie utraty energii w procesie
ogrzewania (koniecznym staje się podkreślenie faktu, iż nie zawsze stosowanie ociepleń
budynków jest możliwe z uwagi na ich obecność w ewidencji lub rejestrze zabytków);
podłączanie remontowanych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i gazowej,
umożliwiające eliminację punktowych, nieekologicznych źródeł ciepła;
wdrożenie programu wymiany pieców dla nieruchomości nie znajdujących się w zasobie
komunalnym zarówno dla wspólnot mieszkaniowych, jak i właścicieli indywidualnych
(mogą z niego korzystać mieszkańcy całej Łodzi),
ograniczenie emisji komunikacyjnej, pochodzącej z ruchu samochodowego, poprzez
uspokajanie ruchu na śródmiejskich ulicach oraz unowocześnianie transportu publicznego.

Mając powyższe na uwadze i politykę UE w zakresie tzw. „Zielonego Ładu” warto dalej wdrażać
i upowszechniać działania, które mają na celu redukcję szkód związanych z niską emisją, przede
wszystkim poprzez rozwój zieleni miejskiej, która będzie w stanie pochłaniać dwutlenek węgla
i szkodliwe związki, a także magazynować wilgoć zmniejszającą zapylenie obszarów miejskich,
wspierając interwencje tam, gdzie to możliwe, instalacjami z zakresu małej retencji.
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Mapa 19.

Natężenie problemu niskiej emisji (G16)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Stan budynków znajdujących się w ewidencji i rejestrze zabytków

W materiale „Amazing city. Łódź – ostatnie nieodkryte miasto”, opracowanym przez Biuro Architekta
Miasta, Łódź scharakteryzowana została jako miasto bardzo podobne „do innych wielkich miast
Europy takich jak Paryż czy Barcelona, posiadając wszystkie niezbędne składniki prawidłowo
funkcjonującej strefy wielkomiejskiej (tj. kamienice, wille, pałace, ulice, place, jednolita struktura
przestrzenna oraz, co najważniejsze, unikalne zespoły fabryczne). Strefa wielkomiejska jest centralną
i najstarszą strukturą miejską Łodzi, najlepiej ukształtowaną urbanistycznie, zawierającą najwięcej
okazałych budynków mieszkalnych i fabrycznych oraz regularnie i najpełniej zabudowane kwartały.
Obszar tej strefy jest zdecydowanie największy spośród wszystkich polskich miast – to aż 1400
hektarów. Strefa wielkomiejska Łodzi jest również największa pod względem liczby obiektów
powstałych przed II wojną światową – jest tu ich ponad 10 tysięcy.
W Strefie Wielkomiejskiej mamy aż 3800 frontowych kamienic. W większości to bardzo dobra
i zróżnicowana XIX-wieczna architektura, rzadziej pochodząca z początków XX wieku. Wiele
ze wspomnianych powyżej budynków ma status zabytków, wpisanych do rejestru lub ewidencji
zabytków, co wskazują Mapy nr 20 i 21, opisujące odpowiednio wskaźniki dotyczące:



liczby budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków niewymagających remontu,
liczby budynków wpisanych do rejestru zabytków niewymagających remontu,

Jak wspomniane zostało powyżej budynki zabytkowe w przeważającej części występują w łódzkiej
strefie wielkomiejskiej, którą swoimi granicami obejmuje w całości obszar rewitalizacji miasta Łodzi,
dlatego też największe zagęszczenie heksagonów opisujących poziom wskaźników występuje właśnie
na jego terenie. Mapa, obrazująca odsetek budynków niewymagających remontu znajdujących się
w ewidencji, jest mocniej wypełniona siatką heksagonalną, z uwagi na fakt, iż dużo więcej budynków
znajduje się właśnie w ewidencji zabytków niż w rejestrze.
Na przeważającej części opisywanego obszaru zdecydowana mniejszość budynków nie wymaga
remontu. Nie da się ukryć, iż dla stworzenia na centralnym obszarze miasta warunków, będących
w stanie przyciągać nowych mieszkańców i większą liczbę inwestorów, którzy pozytywnie ocenią stan
lokalnej tkanki miejskiej, niezbędnym będzie przeprowadzenie licznych inwestycji w budynkach
będących zabytkami zarówno przez lokalny samorząd, jak i właścicieli prywatnych.
Najlepsza sytuacja pod tym względem panuje w samym centrum obszaru rewitalizacji (Mapa 20b),
gdzie występują większe skupienia heksagonów pokrywających rejony, na których więcej niż
3 budynki z ewidencji zabytków jest w dobrym stanie technicznym. Ponadto zauważalne są skupienia
pól o wartości wskaźnika od 3 i więcej budynków w dobrym stanie technicznym o wydłużonych
kształtach, symbolizujących zespoły budynków skoncentrowanych wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych obszaru rewitalizacji (Gdańska, Kopernika, Struga, Sienkiewicza, Narutowicza) lub
też terenów chętnie uczęszczanych przez mieszkańców miasta, jak ul. Piotrkowska. Najgorzej pod
względem stanu budynków wpisanych do ewidencji zabytków przedstawiają się rejony Starych Bałut,
Starego Widzewa oraz południowej części obszaru rewitalizacji, odgraniczonego od reszty obszaru
rewitalizacji dawną doliną rzeki Jasień, a także inne tereny, bliskie granicy opisywanego obszaru.
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Potwierdzenie tych prawidłowości znajdziemy również na Mapie 20a, prezentującej budynki
niewymagające remontu jako odsetek budynków ewidencji zabytków ogółem.
Mapy przedstawiająca liczbę budynków w rejestrze zabytków niewymagających remontu –
w porównaniu z planami budynków niewymagających remonty znajdujących się w ewidencji
zabytków, prezentowanym poniżej – maj asiatkę heksagonalną nieco mniej rozbudowaną (Mapa 21a)
oraz mniej nasyconą kolorami (Mapa 21b). Jest tak dlatego, że ilustrują one sytuację budynków
otoczonych najściślejszą opieką konserwatorską. W tym przypadku również uwidoczniła się
wspomniana już tendencja do grupowania się heksagonów pokrywających rejony występowania
kompleksów zabytków, wybudowanych wzdłuż ważnych ciągów komunikacyjnych (skrzyżowanie
Kopernika i Gdańskiej, Gdańska w okolicach Manufaktury, „wężyk” heksagonów od zachodniej strony
obejmujący Nowe Centrum Łodzi, ciągnący się wzdłuż ul. Narutowicza, a następnie skręcający
ku północy ul. Uniwersytecką i Kamińskiego). Są to budynki wyróżniające się lepszym stanem
technicznym. Większe skupienie heksagonów, gdzie wskaźnik przyjmuje wartość przekraczającą
4 nieruchomości niewymagające remontu znajduje się w okolicach, dla której osią jest
ul. Piotrkowska na odcinku będącym popularnym deptakiem, z pewnym odchyleniem w stronę
obszaru skrzyżowania ul. Zielonej i Kościuszki. Niewielkie zespoły takich budynków rozrzucone są po
całym obszarze rewitalizacji. Jeden z nich dość wyraźnie zarysowuje się w pobliżu skrzyżowania
Tuwima i Kilińskiego. Pomiędzy tymi obszarami dominują pola pokrywające obszary, gdzie
przeważająca część zabytków wymaga remontów. Podobne obserwacje poczynić można
na podstawie Mapy 21a, prezentującej odsetki budynków z rejestru zabytków
niewymagających remontów.
Należy podkreślić wagę prowadzenia prac budowlanych realizowanych w ramach prac
rewitalizacyjnych dla podwyższania wartości wskaźnika w kolejnych latach oraz powstrzymania
dekapitalizacji budynków, będących w najgorszym stanie technicznym. Remonty kolejnych budynków
– póki co realizowanych głównie na terenie priorytetowych 8 obszarów – systematycznie zmieniać
będą sytuację prezentowaną na obu mapach. Jednak wobec istotnej skali wyzwania, choćby z uwagi
na dużą liczbę zabytkowych nieruchomości, prace należałoby zintensyfikować, np. poprzez
pozyskiwanie innych środków zewnętrznych. Pozytywną rolę pełnić mogą również działania
dodatkowe, jak udzielanie dotacji lub wsparcie w ich pozyskaniu właścicieli budynków,
nie wchodzących w skład zasobu gminnego, mających na celu pomoc w realizacji
potrzebnych remontów.
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Mapa 20a.

Potencjał kulturowy zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (G24)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Mapa 20b.

Potencjał kulturowy zabytków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (G24)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Mapa 21a.

Potencjał kulturowy zabytków rejestrowych (G24)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
Mapa 21b.
str. 57

Potencjał kulturowy zabytków rejestrowych (G24)

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji

str. 58

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

2.4 Sfera środowiskowa

Zieleń miejska na obszarze rewitalizacji

Mało która aglomeracja w Polsce może pochwalić się tak wieloma parkami i terenami zieleni co Łódź.
Na terenie miasta funkcjonuje ponad 30 miejskich parków o łącznej powierzchni blisko 500 ha
z czego 13 z nich stanowią parki zabytkowe objęte ochroną konserwatorską. Zlokalizowane są
w przeważającej części na obszarze zamkniętym linią kolei obwodowej. Dodatkowo do terenów
o charakterze parkowym zaliczyć możemy: Ogród Botaniczny, Miejski Ogród Zoologiczny, kilka
ośrodków sportu i rekreacji oraz liczne skwery i zieleńce. Jednym z ulubionych miejsc spacerowych
mieszkańców Łodzi jest największy kompleks leśny w granicach miasta, czyli Las Łagiewnicki
o powierzchni ok. 1250 hektarów.
Łodzianie coraz bardziej cenią bliskość obszarów zielonych w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Jest to
istotny argument decydujący o zamieszkaniu w konkretnym miejscu. Z tego też powodu, chcąc
zwiększyć atrakcyjność centralnej części naszego miasta i zachęcić Łodzian do osiedlania się
na obszarze rewitalizacji, niezwykle ważną kwestią jest zazielenianie obszarów, które oddalone
są od miejskich parków i w sąsiedztwie których brakuje lokalizacji sprzyjających wypoczynkowi oraz
rekreacji w cieniu drzew, krzewów, pośród schludnie utrzymanych trawników lub łąk miejskich.
Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji, jednym z jego celów strategicznych jest
ożywienie obszarów zamieszkania, co realizowane jest również poprzez: tworzenie dostępu do
zieleni, miejsc zacienionych i przewietrzanych oraz – o ile w danej lokalizacji jest to możliwe –
wyposażonych w źródła wody w formie m.in. fontann płaskich, zdrojów ulicznych itp. Istotnym
wskazaniem w tym zakresie jest również dbałość o inne sposoby dostosowania obszaru rewitalizacji
do zachodzących zmian klimatycznych.
Działania te podejmowane są w ramach realizowanych inwestycji, prowadzonych w istniejących już
parkach, ale przewidujących również tworzenie nowych zielonych przestrzeni (parki kieszonkowe,
zielone ulice, skwery) na terenach, gdzie do tej pory drzew i krzewów nie było, lub rosły tam
w sposób dziki, nieuporządkowany. Elementami kluczowymi wielu inwestycji kubaturowych, jak
również tych prowadzonych w pasach drogowych, stał się „zielony” komponent, wprowadzający
zadbaną, odporną na trudne miejskie warunki roślinność, gdzie to tylko możliwe.
Poniżej znajdują się 2 mapy, które ilustrują usunięcia i nasadzenia zieleni urządzonej na terenie
miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. Racjonalnym wydaje się być
analizowanie zawartości obu tych map razem, a nie rozłącznie, ponieważ już pobieżna ich analiza
wskazuje, że obszary na których umieszczona została siatka heksagonalna, a więc pokazujące
nasilenie badanego wskaźnika, idealnie się pokrywają (na obu mapach wskazują dokładnie te same
miejsca). Oznacza to, że żadne z miejsc na których miała miejsce wycinka roślin nie została
pozostawiona bez ponownej interwencji, mającej na celu wykonanie kolejnych nasadzeń drzew
i krzewów. Jednocześnie, biorąc pod uwagę wartości oznaczone na skalach obu map, należy zwrócić
uwagę na to, iż poszczególne przedziały mapy przyrostu potencjału zieleni urządzonej, mają wyższe
wartości, niż te widniejące na mapie ubytków, a więc prawdopodobnym jest, że w miejsce usunięć
drzew i krzewów w danej lokalizacji pojawiała się większa powierzchnia aktywna biologicznie.
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Ponadto pewnym jest, że jest to powierzchnia wyższej jakości, bardziej zadbana, pod względem
estetyki i doboru gatunków roślin.
Rejonami, na których prowadzonych było najwięcej prac związanych z usuwaniem krzewów i drzew
oraz ponownymi nasadzeniami, były obszary, gdzie realizowane były lub są rozmaite inwestycje: (1)
od Parku Staromiejskiego wzdłuż ul. Wschodniej do Obszaru Priorytetowego nr 1, (2) okolice parku
Moniuszki i ul. Traugutta, (3) Parku Sienkiewicza i ul. Tuwima na odcinku domykającym od południa
Nowe Centrum Łodzi, (4) Starego Polesia, (5) pasa ciągnącego się od wiaduktu na ul. Kopcińskiego
pomiędzy ul. Przędzalnianą a Kopcińskiego i Śmigłego-Rydza aż do Księżego Młyna, jak również
obszary: (6) Starych Bałut, (7) terenów zawartych pomiędzy ul. Sterlinga, Północną, Źródłową,
Kopcińskiego i Jaracza oraz (8) w południowym rejonie obszaru rewitalizacji, dla którego główną osią
komunikacyjną jest ul. Przybyszewskiego, ograniczonych od północy ul. Milionową, a na południu
ul. Siedlecką i Dąbrowskiego.
Najwięcej usunięć powierzchni drzew i krzewów odnotowano: (1) na Starym Polesiu, (2) w okolicy
Parku Moniuszki, (3) parku Sienkiewicza oraz (4) rejonie pięciokąta pomiędzy ul. Sterlinga, Północną,
Źródłową, Kopcińskiego i Jaracza. Interwencje te w większości przypadków związane były
z realizowanymi tam pracami inwestycyjnymi (również w zakresie rewitalizacji obszarowej). Czwarty
ze wskazanych powyżej obszarów wraz z ciągiem ul. Wschodniej od parku Staromiejskiego
do Obszaru Priorytowego nr 1 oraz rejonem parku Moniuszki wraz z ul. Traugutta na odcinku
pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Kilińskiego był obszarem najintensywniej prowadzonych nasadzeń.
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Mapa 22.

Ubytki potencjału zieleni urządzonej (G28)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Mapa 23.

Przyrost potencjału zieleni urządzonej (G29)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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2.5 Sfera przestrzenno–funkcjonalna

W 2017 r. przeprowadzono reformę układu linii lokalnego transportu zbiorowego (skorygowaną
w 2018 r.), która miała przede wszystkim charakter optymalizacyjny, bez zwiększania wykonywanej
pracy przewozowej. Zakładała lepszą dystrybucję połączeń w obrębie miasta. Rozszerzyła sieć
komunikacji zbiorowej o ponad 30 km i 100 przystanków, stworzyła nowe połączenia bezpośrednie,
wyrównała częstotliwości kursowania i poprawiła regularność kursowania na poszczególnych ciągach
komunikacyjnych, a także wprowadziła możliwość podróżowania po Łodzi pociągami regionalnymi
w ramach biletu lokalnego transportu zbiorowego. Rozwiązania wprowadzone w ramach reformy
wykorzystywały infrastrukturę wybudowaną w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych, w tym
znajdujące się na obszarze rewitalizacji węzeł multimodalny Łódź Fabryczna i zmodernizowaną trasę
WZ wraz z węzłami przesiadkowymi.
Reforma zakładała m.in. wprowadzenie części linii autobusowych w głąb osiedli, w tym takich, które
mimo wysokiej intensywności zabudowy nie posiadały dotychczas obsługi, a strefy dojścia
przekraczały normatywne odległości definiowane na poziomie 300-400 metrów. Na wniosek
mieszkańców oraz na podstawie badań dostępności uruchomiono komunikację autobusową m.in.
na ulicach: Bednarskiej, Franciszkańskiej (na północ od ul. Wojska Polskiego). W obrębie całej sieci
wprowadzono równą, dwunastominutową częstotliwość kursowania linii w godzinach szczytu, która
objęła 50 głównych linii lub pakietów linii tramwajowych i autobusowych. Zmiana taka pozwala
na powtarzalną w ciągu dnia koordynację przesiadek oraz koordynację różnych linii jadących
wspólnym odcinkiem, co prowadzić powinno do zmniejszenia średniego czasu oczekiwania
na przystanku a tym samym skrócenia łącznego czasu podróży. W obrębie centrum miasta, a więc
w obszarze szczególnie narażonym na kongestię (zjawisko większego natężenia ruchu środków
transportu od przepustowości wykorzystywanej przez nie infrastruktury), dążono do zapewnienia jak
największej sieci ulic obsługiwanych z częstotliwością kilkuminutową, a więc przez więcej niż jedną
linię układu głównego, co powinno zapewnić konkurencyjność wobec podróży samochodem
indywidualnym. Starano się eliminować pokrywanie się komunikacji autobusowej i tramwajowej
na długich odcinkach, zwłaszcza tam, gdzie komunikacja autobusowa kursuje w ruchu ogólnym
zatłoczonymi odcinkami dróg, a komunikacja tramwajowa ma wydzielone torowisko i wysoką
regularność kursowania. Jednocześnie przeprowadzona została także korekta sieci linii nocnych.
Przede wszystkim przywrócono półgodzinną częstotliwość kursowania przy jednoczesnej rezygnacji
z obsługi odcinków najbardziej peryferyjnych i z dłuższego pokrywania się komunikacji dziennej
i nocnej. Uruchomiona została także dodatkowa linia autobusowa N8 obsługująca wschodnią część
Śródmieścia, Księży Młyn, Zarzew i Dąbrowę, a trasy niektórych linii skorygowano.
Wszystkie wymienione powyżej działania umożliwiły wprowadzenie takich rozwiązań w zakresie
transportu publicznego, które umożliwiły doprowadzenie do sytuacji, w której wykluczenie
komunikacyjne mieszkańców obszaru rewitalizacji niemal nie występuje. Pokazuje to Mapa 24
obrazująca liczbę mieszkańców zamieszkujących ponad 280 m od przystanku MPK i dalej niż 350 m
od najbliższego węzła sieci transportu miejskiego jako odsetek mieszkańców ogółem. Pola
o wskaźniku na poziomie 0,01 i wyższym występują jedynie incydentalnie, a wskaźnik o najwyższym
poziomie - powyżej 99,64 pojawia się jedynie na 1 polu, na terenie którego zbudowano niewielkie
osiedle mieszkaniowe przy ul. Do Folwarku.
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Mapa 24.

Deficyt dostępu do transportu publicznego (G29)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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Atrakcyjne przestrzenie miejskie

Podobnie jak w przypadku zadbanych obszarów zieleni miejskiej, również bliskość atrakcyjnych
przestrzeni miejskich jest kluczem do zachęcenia łodzian do zamieszkania na obszarze, który
wyznacza najstarsza zabudowa naszego miasta. Z tego też powodu zaprojektowanie i urządzenie
atrakcyjnych przestrzeni miejskich o cechach inkluzywnych, stało się jednym z priorytetów
inwestycyjnych Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument wskazuje, iż przestrzenie takie
to „otwarte, bezpłatnie dostępne dla mieszkańców przestrzenie publiczne odpowiadające wytycznym
miejskiego programu Atrakcyjne Przestrzenie Miejskie, a dodatkowo „zapraszające”, świadomie
zaaranżowane – 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)”. Powinny być projektowane w zgodzie z zasadami projektowania
uniwersalnego, przyjazne seniorom, a także gwarantujące niski poziom zagrożeń kryminalnych.
Przestrzeń taka musi każdorazowo spełniać łącznie następujące warunki:
- ruch pieszy ma być w niej priorytetowy w stosunku do innych rodzajów transportu,
- muszą być w niej zaprojektowane dostępne bezpłatnie miejsca do siedzenia – meble
miejskie albo odpowiadające im funkcją elementy architektoniczne o odpowiedniej
ergonomii i dostosowane do potrzeb różnych grup użytkowników;
- elementem jej aranżacji musi być zieleń miejska (z priorytetem dla zieleni wysokiej);
- istotnym komponentem jej infrastruktury musi być oświetlenie zapewniające przyjazne
warunki przebywania w niej w porze wieczornej.
W Łodzi przełomem w tworzeniu podobnych przestrzeni wydaje się być gruntowna przebudowa
ul. Piotrkowskiej i budowa pierwszego woonerfu na ul. 6-ego Sierpnia. Sukces tych inwestycji
(a w szczególności tej drugiej, zrealizowanej w ramach budżetu obywatelskiego) zainspirował
powstanie i realizację m.in.: programu „Zielonego Polesia”, powstania kolejnego podwórca
miejskiego na ul. Piramowicza i przekształcenia w podobnym charakterze części ul. Traugutta, a także
ul. Zacisze. Podobnie jak elementem innych inwestycji kubaturowych czy drogowych staje się
tworzenie nowych lub porządkowanie istniejących terenów zielonych, tak samo planiści – w zgodzie
z sugestiami samorządu – starają się w każdym projekcie uwzględniać powstawanie choćby
niewielkich rozmiarów atrakcyjnych przestrzeni, które skłonią mieszkańców do przebywania
na ich terenie.
Obszar rewitalizacji miasta Łodzi coraz szybciej nasyca się podobnymi lokalizacjami. Świadczą o tym
dane zilustrowane na Mapie nr 25 opisującej deficyt dostępu do atrakcyjnych przestrzeni, na której
wskazano liczbę osób mieszkających daleko od ww. przestrzeni jako odsetek mieszkańców ogółem.
Na przeważającej części opisywanego fragmentu powierzchni miasta brak dostępu do atrakcyjnych
przestrzeni miejskich niemal nie występuje. Lokalizacje, w których znaczna liczba mieszkańców nie
ma łatwego dostępu do tego typu miejsc, występują w zasadzie tylko punktowo: w południowo
zachodniej części Starego Polesia, niemal pośrodku obszaru ograniczonego od północy parkiem
Helenowskim, a od południa obszarem Nowego Centrum Łodzi oraz w kwadracie ulic: Sienkiewicza,
Piłsudskiego, Kilińskiego, Wigury. Wyjątek od tej reguły stanowią 3 większe enklawy, których
mieszkańcy nie mają atrakcyjnych przestrzeni w sąsiedztwie miejsca swojego zamieszkania. Znajdują
się one na obrzeżach obszaru rewitalizacji, co związane jest z faktem, iż dla wskazania obszarów
deficytowych, jako punkt odniesienia, wykorzystywano jedynie lokalizacje atrakcyjnych przestrzeni
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miejskich znajdujących się na obszarze rewitalizacji. Jeśli więc nawet w pobliżu wskazanych na mapie
skupisk heksagonów o najwyższej wartości wskaźnika, znajduje się atrakcyjna przestrzeń, będąca
poza jego granicą, to jej obecność nie jest uwzględniana, a są to:
1. tereny w rejonie wyznaczonym przez ulice Praską i Dębową, Milionową, a od wschodu
i południa przez granicę obszaru rewitalizacji, stanowiące wyrwę w siatce heksagonalnej tej
części miasta);
2. większa część południowego „ogonka” obszaru rewitalizacji (w tym przypadku rozwiązaniem
również mógłby być projekt przypominający „Zielone Polesie” lub tworzenie atrakcyjnych
przestrzeni w miejsce najbardziej zdekapitalizowanych budynków o najniższym standardzie);
3. obszar ograniczony ulicami Wodną, Rodziny Grohmanów, Kopcińskiego, Nawrot (istnieje
prawdopodobieństwo, że sytuacja ulegnie zmianie, gdy sfinalizowany zostanie projekt NCŁ
i rozpocznie swoje działanie Monopolis).
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Mapa 25.

Deficyt dostępu do atrakcyjnych przestrzeni (G18)

Źródło: Opracowanie Łódzkiego Ośrodka Geodezji
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3. ANALIZA OSIĄGANIA CELÓW STRATEGICZNYCH PROGRAMU REWITALIZACJI
Na podstawie opisanych w rozdziale 2 zjawisk zachodzących na obszarze rewitalizacji, a także danych
obrazujących te same zjawiska w poprzednich latach, opracowano informację na temat
obserwowanych zmian, wskazujących na postęp w osiąganiu celów Gminnego Programu
Rewitalizacji. Do każdego z celów strategicznych przyporządkowane zostały wskaźniki stanu obszaru,
obrazujące zachodzące zmiany8. Realizacja celów strategicznych przełożyć ma się na realizację misji
procesu rewitalizacji Łodzi:

„Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców”

Misja ta określona w Programie została następująco:
-

-

8

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.
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.

Wartość poszczególnych wskaźników zaprezentowano w podziale na obszar rewitalizacji, pozostały obszar
miasta oraz całe miasto. Odpowiednie dane uzyskano wyciągając średnią z wartości wskaźnika w heksagonach
znajdujących się na danym obszarze.
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3.1.

Cel 1 – Uzyskać spójność społeczną

Poniżej zaprezentowany został przegląd wskaźników obrazujących realizację poszczególnych celów
Gminnego Programu Rewitalizacji w ujęciu czasowym. Porównania dotyczą sytuacji w całym mieście
i obserwowanych na tym tle zjawisk na obszarze rewitalizacji oraz poza nim. Założeniem
przyświecającym procesom rewitalizacji jest ograniczanie zjawisk kryzysowych i wzmacnianie
potencjałów tak, by zmiany w pozytywnym kierunku na rewitalizowanych terenach zachodziły
intensywniej niż na średnim poziomie w odniesieniu do ich stanu w całym mieście. W dłuższym
horyzoncie pozwoli to na zniwelowanie sytuacji kryzysowej.

3.1.1.
Wykres 1.

Wskaźniki w obszarze problemów bezrobocia
Natężenie bezrobocia ogółem (liczba bezrobotnych ogółem przypadająca na
1000 ludności w wieku produkcyjnym)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych PUP
Wykres 2.

Natężenie bezrobocia długotrwałego (liczba bezrobotnych długotrwale
przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych PUP
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Wykres 3.

Natężenie bezrobocia młodzieży (liczba bezrobotnych do 35. roku życia
przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym)

)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych PUP

Wykres 4.

Natężenie bezrobocia w grupie 50+ (liczba bezrobotnych po 50. roku
życia przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych PUP

Natężenie bezrobocia na obszarze rewitalizacji od momentu przyjęcia GPR spadało we wszystkich
wymiarach. Spadek był wyraźniejszy niż na pozostałych obszarach miasta, jednak nadal utrzymuje się
niekorzystna różnica między nimi. Mimo ogólnego obniżenia się wskaźników, nadal niepokojąca jest
wysokość bezrobocia długotrwałego.
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3.1.2.
Wykres 5.

Wskaźniki w obszarze problemów ubóstwa
Natężenie pobierania zasiłków stałych (liczba osób w rodzinach,
w których wypłacany jest zasiłek stały, w przeliczeniu na 1000 ludności)

)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych MOPS
Wykres 6.

Natężenie pobierania pomocy na dożywianie dzieci (liczba osób w rodzinach,
w których wypłacana jest pomoc na dożywianie dzieci, w przeliczeniu
na 1 tys. ludności)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych MOPS

Mimo spadku w ostatnich trzech latach, nadal utrzymują się wyraźne, negatywne dysproporcje
między obszarem rewitalizacji, a resztą miasta w natężeniu problemów ubóstwa, zarówno
w przypadku natężenia pobierania zasiłków stałych, jak i pobierania pomocy na dożywianie dzieci.
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3.1.3.

Wskaźniki w obszarze uczestnictwa

Wykres 7.

Intensywność czytelnictwa w bibliotekach i filiach (czytelnicy, którzy w danym
roku wypożyczyli co najmniej jeden wolumin – w przeliczeniu na 1000
ludności

Wykres 3.

Natężenie bezrobocia młodzieży (liczba bezrobotnych do 35 roku życia
przypadająca na 1000 ludności w wieku produkcyjnym)

)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Intensywność czytelnictwa w bibliotekach w obszarze rewitalizacji utrzymywała się prawie na stałym
poziomie, jednak z powodu jej wzrostu poza obszarem, zarysowuje się różnica między osobami
wypożyczającymi książki w bibliotekach na obszarze rewitalizacji względem korzystających ze zbiorów
książkowych w pozostałej części miasta.
Wykres 8.

Natężenie problemów edukacyjnych (lokalna średnia wyników
egzaminów kończących ostatnią klasę szkoły podstawowej)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Wydziału Edukacji
Egzaminy kończące szkołę podstawową w nowej formule (egzamin ósmoklasisty) zostały po raz
pierwszy przeprowadzone w 2019 r., dlatego ten rok należy potraktować jako bazowy dla kolejnych
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porównań. Zauważalna jest wyraźna różnica między obszarem rewitalizacji a pozostałą częścią miasta
w tym zakresie.
Mimo niewielkiej poprawy w okresie realizacji GPR, sfera społeczna, jest jedną z tych, w której
najwyraźniej zarysowują się negatywne podziały między obszarem rewitalizacji, a resztą miasta.

3.2.

Cel 2 – Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum

3.2.1.

Wskaźniki potencjału w obszarze wizerunku

Wykres 9.

Potencjał kulturowy zabytków rejestrowych (budynki zabytkowe
indywidualnie wpisane do rejestru niewymagające remontu jako odsetek
budynków zabytkowych ogółem)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Biura Architekta Miasta
Wykres 10.

Potencjał kulturowy zabytków wpisanych do gminnej ewidencji (budynki
zabytkowe indywidualnie wpisane do gminnej ewidencji zabytków
niewymagające remontu jako odsetek budynków zabytkowych ogółem)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Biura Architekta Miasta
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W 2019 przeprowadzono inwentaryzację i uzyskano – po raz pierwszy – pełne dane dotyczące stanu
zabytków, dlatego rok ten należy uznać za bazowy dla analiz prowadzonych w kolejnych latach. Mimo
że budynki wpisane do rejestru i ewidencji zabytków znajdujące się na obszarze rewitalizacji są
w lepszym stanie technicznym niż te zlokalizowane na pozostałym terenie miasta, nadal jedynie
odpowiednio 44% i 33% z nich nie wymaga remontu. Różnica między obszarem, a pozostałą częścią
miasta wynika z tego, że przeważająca większość zabytków znajduje się na terenie
obszaru rewitalizacji.
Wykres 11.

Ubytki potencjału zieleni urządzonej (usunięcia krzewów i drzew w metrach
kwadratowych /przeliczeniowo – jedno drzewo = 25 m²/ na heksagon /o
powierzchni 3 ha/)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Zarządu Zieleni Miejskiej
Wykres 12.

Przyrost potencjału zieleni urządzonej (nasadzenia krzewów i drzew w metrach
kwadratowych /przeliczeniowo – jedno drzewo = 25 m²/ na heksagon /o
powierzchni 3 ha/)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Zarządu Zieleni Miejskiej
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Rok 2019 był tym, w którym usunięto, ale i nasadzono najwięcej drzew i krzewów na terenie całego
miasta, w tym szczególnie w obszarze rewitalizacji. W centrum miasta średni przyrost zieleni był
jednak siedmiokrotnie większy niż jej ubytek.

3.2.2.

Wskaźniki potencjału aktywności obywatelskiej

Wykres 13.

Intensywność zrzeszania obywateli (liczba zarejestrowanych organizacji
pozarządowych na 10 tys. Ludności)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Biura ds. Partycypacji

Wykres 14.

Zaangażowanie obywateli w obszar (liczba wniosków do Budżetu
Obywatelskiego dotyczących danego obszaru na 10 000 mieszkańców)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Biura ds. Partycypacji
Pod względem aktywności obywatelskiej, zarówno jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych organizacji
pozarządowych, jak i liczbę wniosków składanych do budżetu obywatelskiego, w obszarze
rewitalizacji nie zachodziły większe zmiany. Liczba organizacji pozarządowych jest potencjałem
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obszaru rewitalizacji, który utrzymuje się w kolejnych latach na stabilnym, stosunkowo wysokim
poziomie w porównaniu do pozostałej części miasta. Niestety w ostatnich dwóch latach zwiększa się
negatywna różnica w liczbie złożonych wniosków obywatelskich między obszarem rewitalizacji
a terenami miasta poza obszarem.

3.3.

Cel 3 – Ożywić lokalną przedsiębiorczość.
Wykres 15.

Natężenie zadłużenia lokali użytkowych (komunalne lokale użytkowe:
lokale zadłużone jako odsetek lokali ogółem)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Zarządu Lokali Miejskich

Wykres 16.

Natężenie problemu słabnięcia firm saldo przyrostu/ubytku firm (zarejestrowania
minus wyrejestrowania) na 100 firm istniejących

()

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych BPZiODG oraz GUS
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Wykres 17.

Optymizm gospodarczy (liczba nowo zarejestrowanych firm na 1000 ludności

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi
Działalności Gospodarczej i GUS.
Sfera gospodarcza jest jednym z potencjałów obszaru rewitalizacji, gdyż głównie w centrum Łodzi
lokowane są nowe firmy. Od dwóch lat utrzymuje się stałe, pozytywne saldo wskazujące
na nadwyżkę firm nowo rejestrowanych w stosunku do zamykanych. Również pod tym względem
w ostatnich dwóch latach sytuacja na obszarze rewitalizacji utrzymywała się na zbliżonym poziomie.
Problemem pozostaje zadłużenie lokali użytkowych, jednak jego poziom jest podobny zarówno
na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim i w ostatnich latach spada.

3.4.

Cel 4 – Ożywić obszar zamieszkania.

Wykres 18.

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/)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych ŁOG.
str. 77

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

Wykres 19.

Deficyt dostępu do atrakcyjnych przestrzeni (liczba mieszkańców
zamieszkujących dalej niż 350 m od najbliższej atrakcyjnej przestrzeni
miejskiej jako odsetek liczby mieszkańców ogółem)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych BR.

Wykres 20.

Natężenie problemu niskiej emisji (lokale komunalne ogrzewane
indywidualnymi paleniskami na paliwa stałe jako odsetek lokali
komunalnych ogółem)

Źródło: Opracowanie ŁOG i BR na podstawie danych Zarządu Lokali Miejskich
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Dostęp do transportu publicznego jest jednym z potencjałów obszaru rewitalizacji, gdzie tylko
2% osób mieszka w dużej odległości od przystanków komunikacji miejskiej. Ten wskaźnik na terenie
całego miasta uległ poprawie po wprowadzeniu w 2017 r. reformy komunikacji zbiorowej.
W przypadku dostępu do atrakcyjnych przestrzeni publicznych jedynie 17% mieszkańców obszaru
mieszka daleko od takich miejsc. W ubiegłym roku po raz pierwszy uzyskano dane w tym aspekcie
stąd rok 2019 traktowany będzie jako bazowy do dalszych porównań dla tego wskaźnika. .
Wyzwaniem dla miasta pozostaje liczba lokali komunalnych ogrzewanych piecami, powodujących
niską emisję. Aż 22,7% lokali komunalnych na terenie obszaru rewitalizacji ogrzewanych jest
paleniskami na paliwa stałe.
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4. MONITORING REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
Przedsięwzięcia rewitalizacyjne to zapisane w rozdziale 3.2. Gminnego Programu Rewitalizacji
złożone całości wykonawcze (projekty lub powiązane funkcjonalnie grupy projektów),
w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzennofunkcjonalnym 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 rewitalizacyjne 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.
W poniższym rozdziale prezentowane jest podsumowanie realizacji zadań rewitalizacyjnych.
W załączniku nr 1 znajdują się szczegółowe informacje o każdym z podejmowanych działań.

4.1. Realizacja przedsięwzięć podstawowych
Po aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w 2018 roku 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, uczelnie wyższe,
przedsiębiorcy. Charakter przedsięwzięć też jest zróżnicowany – mogą to być projekty typowo
„miękkie” – społeczne lub „twarde” – gdzie wiodący jest element infrastrukturalny albo łączące oba
te aspekty.
Do końca 2019 r. rozpoczęto realizację 68 przedsięwzięć podstawowych, a 5 zakończono.
W przypadku 29 przedsięwzięć nie rozpoczęto jeszcze działań, a w przypadku 4 rozważane jest
odstąpienie od ich realizacji oraz wykreślenie z GPR.
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Wykres 21.

Status przedsięwzięć podstawowych na koniec 2019 r.
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Źródło: Opracowanie BR.

4.1.1.

Przedsięwzięcia Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki organizacyjne były inicjatorami i wykonawcami
57 przedsięwzięć, z których 45 realizowano, a 3 zakończono.
Wykres 22.
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45

5

Realizowane

Oczekujące

3

4

Zakończone

Do wykreślenia

Źródło: Opracowanie BR
Znaczącą grupą działań Miasta są przedsięwzięcia miękkie, współfinansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Część z nich to działania partnerskie, w których Miasto jest liderem lub
partnerem dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dotyczą one następujących
przedsięwzięć (przed nazwą przedsięwzięcia znajduje się jego numer w GPR): 23. Program
podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, 24. Program podnoszenia jakości nauczania w zakresie
kształcenia ogólnego, 25. Program podniesienia kluczowych kompetencji osób dorosłych
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znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w obszarze TIK i języków
obcych, 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, 27. Program aktywizacji
społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem, 29. Program wsparcia usług
społecznych i zdrowotnych finansowany w ramach ZIT, 30. Program wzrostu zatrudnienia osób
bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy, 31. Program zwiększania liczby trwałych,
nowopowstałych przedsiębiorstw (start-up’ów).

Wykres 23.

Liczba projektów finansowanych z EFS realizowanych,
bądź zakończonych do końca 2019 r. w podziale na
przedsięwzięcia podstawowe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych realizatorów.
Planowana wartość przedsięwzięć podstawowych Miasta, realizowanych lub zakończonych do końca
2019 r., zapisana w budżecie Miasta oraz wnioskach o dofinansowanie, wyniosła ponad 2,6 mld zł.
z czego do końca 2019 r. wydano prawie 720 mln zł. Wykonanie finansowe wyniosło prawie 28%.
Dane te ilustruje poniżej Wykres 24.

str. 82

Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego
Programu Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+ za rok 2019

Wykres 24.

Wartość planowana realizowanych i zakończonych przedsięwzięć
podstawowych Miasta Łodzi oraz wartość zrealizowana do końca
2019 r.

Źródło: Opracowanie BR na podstawie informacji realizatorów

52% planowanej wartości przedsięwzięć podstawowych finansowana jest z budżetu Miasta, a 46% ze
środków Unii Europejskiej, co odzwierciedla Wykres 25.

Wykres 25.

Przedsięwzięcia podstawowe Miasta Łodzi w podziale na źródła finansowania
na podstawie planowanego budżetu.

Źródło: Opracowanie BR na podstawie informacji od realizatorów.
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4.1.2.

Przedsięwzięcia podmiotów zewnętrznych

Firmy, uczelnie wyższe, jednostki administracji publicznej i organizacje pozarządowe są realizatorem
49 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W 2019 r. 23 z nich były realizowane, a 2 miały
status zakończonych.

Wykres 26.

Status przedsięwzięć podstawowych realizowanych przez podmioty
zewnętrzne na koniec 2019 r.
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Źródło: Opracowanie BR na podstawie informacji realizatorów.
Wykres 27.

Wartość planowana realizowanych i zakończonych przedsięwzięć podmiotów
zewnętrznych w 2019 r. Dotyczy 15 przedsięwzięć.

Źródło: Opracowanie BR na podstawie informacji od realizatorów przedsięwzięć.
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Planowana wartość przedsięwzięć realizowanych i zakończonych przez jednostki zewnętrzne wobec
Miasta wyniosła co najmniej 130,97 mln zł. Nie wszystkie podmioty jednak udostępniły dane
finansowane na temat realizowanych projektów. Z tego powodu nie jest zasadne prezentowanie
informacji zbiorczej o realizowanych wydatkach. Szczegóły dotyczące realizacji poszczególnych
przedsięwzięć znajdują się w Załączniku 1 do Raportu.

Wykres 28.

Źródła finansowania realizowanych i zakończonych przedsięwzięć
podmiotów zewnętrznych w 2019 r. według planu (dotyczy 15
przedsięwzięć)

Źródło: Opracowanie BR na podstawie informacji od realizatorów przedsięwzięć.

Głównych źródłem finansowania przedsięwzięć podmiotów zewnętrznych były środki europejskie
(42%), środki krajowe (33%), oraz wkład własny samych realizatorów (25%).

4.2. Realizacja pozostałych typów przedsięwzięć oraz zadań z „R”
Dla realizacji kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu zdiagnozowanych negatywnych
zjawisk na obszarze rewitalizacji, ściśle odpowiadających przyjętym celom rewitalizacji, GPR
charakteryzuje dodatkowo 70 typów pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
W 2019 r. Miasto realizowało 56 zadań budżetowych, na które przeznaczono ponad 89,5 mln zł.
Były to zarówno zadania wieloletnie, jak i jednoroczne, w 95% finansowane ze środków własnych.
W odniesieniu do łódzkiego GPR, monitorowaniu podlegają również zadania budżetowe oznaczone
w budżecie miasta literą „R”. W 2019 na obszarze rewitalizacji realizowano 70 takich zadań,
na które wydano prawie 8,2 mln zł.
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Wykres 29.

Liczba zadań realizowanych w 2019 r. w ramach pozostałych typów przedsięwzięć
oraz zadań z „R”.

Źródło: Opracowanie BR.

Wykres 30.

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2019 r. na pozostałe typy przedsięwzięć
oraz zadania z „R”

Źródło: Opracowanie BR na podstawie informacji od realizatorów.
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5. DZIAŁANIA BIURA DS. REWITALIZACJI
Współpraca z interesariuszami
Biuro ds. Rewitalizacji prowadzi aktywną współpracę z interesariuszami rewitalizacji. Poniżej
wskazano, jakich grup współpraca ta w szczególności dotyczy oraz jakie miała formy w 2019 roku.
Komitet Rewitalizacji
Zarządzeniem Nr 6212/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi 12 czerwca 2017 r. został powołany
34 osobowy Komitet Rewitalizacji. Na początku 2019 r. w związku ze złożeniem rezygnacji oraz
z wygaśnięciem funkcji członków Komitetu przeprowadzono nabór uzupełniający. Po zakończonej
procedurze naboru Zarządzeniem Nr 815/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2019 r.
nastąpiło powołanie 9 nowych członków Komitetu Rewitalizacji. W nowym składzie Komitet pracował
przez cały rok 2019. Za obsługę prac Komitetu odpowiedzialne jest Biuro ds. Rewitalizacji.
W raportowanym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komitetu. Pomiędzy posiedzeniami pracowało
6 zespołów roboczych: 1) Zespół ds. współpracy z interesariuszami rewitalizacji i prowadzenia działań
partycypacyjnych na poziomie sąsiedztwa; 2) Zespół ds. rewitalizacji nieruchomości zabytkowych
przez prywatnych inwestorów; 3) Zespół ds. aktualizacji GPR; 4) Zespół ds. zapewnienia trwałości
doświadczeń z Pilotażu II, w tym planowania i projektowania partycypacyjnego; 5) Zespół ds. zmiany
uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji oraz
6) Zespół ds. parkingów.
Komitet Rewitalizacji na swoich posiedzeniach zajmował się następującymi tematami:
 Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi Projekty 1–8 – stopień zaawansowania realizacji
projektów;
 sprawozdania / informacje z działalności Biura ds. Rewitalizacji oraz innych komórek
organizacyjnych UMŁ zaangażowanych w proces rewitalizacji;
 przygotowanie I Ogólnopolskiego Forum Komitetów Rewitalizacji w Łodzi, udział członków
Komitetu w Forum (12-13 kwietnia 2019 r.);
 plany rewitalizacyjne Miasta – posiedzenie Komitetu z udziałem Prezydent Miasta Łodzi pani
Hanny Zdanowskiej;
 Raport z monitoringu realizacji i oceny postępów osiągania celów Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Łodzi za rok 2018 – ocena aktualności i stopnia realizacji GPR
Komitet po zapoznaniu się z Raportem pozytywnie zaopiniował go w zakresie jego zgodności
z metodologią systemu monitorowania i oceny aktualności określonym w Gminnym
Programie Rewitalizacji miasta Łodzi 2026+. Jednocześnie Komitet Rewitalizacji stwierdził,
że obowiązujący sposób monitorowania realizacji Programu jest niewystarczający do
właściwej oceny procesów rewitalizacji prowadzonych w mieście. Wskazano również,
iż Program stracił swoją aktualność również w innych aspektach. W związku z powyższym
Komitet zarekomendował przystąpienie do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Łodzi;
 nowe narzędzia partycypacji społecznej, panel obywatelski;
 polityka transportowa i parkingowa w centrum miasta;
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projekty społeczne realizowane na obszarze rewitalizacji i dla mieszkańców obszaru;
wdrożenie modeli wypracowanych podczas realizacji Pilotażu II, w tym modelu najmu
dedykowanego.

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO)
W 2019 roku przedstawiciele Biura ds. Rewitalizacji aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach
KDO ds. Rewitalizacji, KDO ds. Polityki lokalowej oraz KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami. W czerwcu 2019 r.
KDO ds. Rewitalizacji podjęła decyzję o zaprzestaniu działalności. Przedstawiciele NGO
zainteresowani tematyką rewitalizacji zostali zaproszeni do pracy w Komitecie Rewitalizacji.
Uczelnie wyższe
W roku 2019 zintensyfikowane zostały kontakty z uczelniami wyższymi. Rozmowy dotyczyły przede
wszystkim bardziej aktywnego włączenia się uczelni w proces rewitalizacji, zwłaszcza jednostek, które
w prowadzonych przez jej pracowników badaniach poruszają problematykę rewitalizacji oraz kół
naukowych zainteresowanych tą tematyką. Przedstawiciele uczelni włączyli się w przygotowanie oraz
aktywnie uczestniczyli w konferencji podsumowującej realizację Pilotażu II. Studenci Politechniki
Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego odbywali w Biurze ds. Rewitalizacji swoje praktyki.
Przedsiębiorcy
Specjalista ds. komunikacji z przedsiębiorcami przez cały rok 2019 był w stałym kontakcie
z przedsiębiorcami, których lokale znajdują się w nieruchomościach przeznaczonych do remontu
w ramach ROCŁ. Na bieżąco informował o postępie w procesie inwestycji oraz wspierał
w przeprowadzkach do lokali zamiennych. Poza tym interweniował w różnorodnych sprawach
przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji.
Samorządy, wizyty studyjne
Ważnym aspektem pracy Biura ds. Rewitalizacji jest również dzielenie się doświadczeniem Łodzi
z innymi samorządami, które prowadzą działania rewitalizacyjne w swoich miastach. W 2019 roku
goszczono przedstawicieli kilkunastu samorządów z Polski, Ukrainy oraz innych państw europejskich.
Założenia i przebieg działań rewitalizacyjnych prezentowane były podczas spotkań z misjami
gospodarczymi, naukowymi realizowanymi w Urzędzie.
Mieszkańcy
Poza wsparciem mieszkańców gminnych nieruchomości przeznaczonych do remontu w ramach ROCŁ
i związaną z tym koniecznością zmiany miejsca zamieszkania pracownicy Biura z Zespołu ds. Integracji
Społecznej kontynuowali spotkania grupowe z mieszkańcami. Wśród tematów ponad 20 zebrań
dominowały: prowadzone inwestycje drogowe, bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej, stan
techniczny i sytuacja prawna nieruchomości czy wycinka drzew. Powyższe problemy były też
najczęściej przedmiotem interwencji podejmowanych przez Zespół na prośbę mieszkańców w innych
komórkach, urzędach czy u wykonawców prac remontowych.
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Nowym działaniem wdrożonym przez Zespół Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych
w minionym roku było zawieszenie na obszarze rewitalizacji, w miejscach najczęściej uczęszczanych
przez mieszkańców, 21 tablic informacyjnych. Stała aktualizacja plakatów na tablicach pozwala
docierać do łodzian z bieżącymi informacjami o prowadzonych remontach, zmianach w kursowaniu
komunikacji miejskiej, projektach aktywizacyjnych, bezpłatnych wydarzeniach kulturalnych itd.

Fot: Tablice informacyjne na obszarze rewitalizacji.

Na obszarze pomiędzy ulicami Narutowicza, Piłsudskiego, Piotrkowską i Dowborczyków oraz
w kwartale ograniczonym ulicami Legionów, Gdańską i Ogrodową zostały utworzone dwie Lokalne
Grupy Działania URBACT (ang. URBACT Local Group, ULG). To inicjatywa podjęta w ramach
międzynarodowego projektu „URBAN-REGENARATION-MIX” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT III, który zostanie
pokrótce opisany w kolejnym paragrafie. Lokalna Grupa Działania URBACT skupia instytucje,
stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe, lokalnych liderów i mieszkańców. Ich przedstawiciele
wspólnie diagnozują potrzeby danej okolicy i tworzą bazę zasobów, z których może czerpać lokalna
społeczność. Przykładem działań w ramach ULG są dwie diagnozy interpretatywne dla podwórek przy
ul. Nawrot 29 i Ogrodowej 28, które powstają przy współpracy studentów z Katedry Pedagogiki
Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego i podopiecznych świetlic środowiskowych. Już w 2020 r. będą
podejmowane próby realizacji działań, na które zgłoszono zapotrzebowanie w ww. badaniach.

Fot: Spotkanie Lokalnej Grupy Działania URBACT

W 2019 r. położono nacisk na działania animacyjne i docieranie do mieszkańców z informacją
o dostępności środków finansowych na inicjatywy podwórkowe. Dzięki środkom
pozyskanym z Miejskiego Programu Mikrograntów, na podwórku przy ul. Legionów 50 powstał
baśniowy mural oraz mała infrastruktura w postaci mebli ogrodowych.
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Fot. Mural na podwórku przy ul. Legionów 50
Realizowane projekty
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 podmiotami, w tym samorządami w Polsce
i zagranicą, a także uczymy się i wypracowujemy nowe metody prowadzenia działań
rewitalizacyjnych.
Urząd Miasta Łodzi realizował w 2019 roku projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014–2020, które miały na celu m.in. aktywizację społeczno-zawodową, podnoszenie kompetencji
i poziomu wiedzy mieszkańców obszaru rewitalizacji miasta Łodzi czy też wsparcie przedsiębiorstw
z obszaru rewitalizacji.
W 2019 roku realizowane było 7 projektów z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego
dla ponad 300 mieszkańców obszaru rewitalizacji, bez względu na wiek: bezrobotnych, zagrożonych
utratą mieszkania lub bezdomnych, uzależnionych lub w trakcie terapii odwykowej,
z niepełnosprawnościami, w tym z deficytami intelektualnymi. Wartość projektów to prawie
9,2 mln zł. Za realizację 4 z nich współodpowiadało Biuro ds. Rewitalizacji (szczegóły w Załączniku 2
do Raportu).
Ponadto, w ramach dotychczasowych (jako kontynuacja) lub nowych umów o dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowano w Łodzi kolejnych 7 projektów o wartości
ponad 12 mln zł dotyczących przedsięwzięć skierowanych do niepracujących mieszkańców obszaru
rewitalizacji w wieku powyżej 29 roku życia, z czego Biuro ds. Rewitalizacji współodpowiadało
za realizację 5 (szczegóły w Załączniku 2).
Projekty te są bardzo atrakcyjną ofertą dla odbiorców ze względu na zapewnienie rożnych form
wsparcia, np.: subsydiowanego zatrudnienia u pracodawcy w okresie nawet do 24 miesięcy.
Prowadzone były również intensywne działania w zakresie promocji i wsparcia rozwoju
mikroprzedsiębiorczości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi. W ramach projektów
rozpoczętych w 2019 roku: „Przedsiębiorcza Łódź na obszarze rewitalizacji” i „Mój biznes – wsparcie
przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi” Biuro ds. Rewitalizacji odpowiadało za
wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Podobnym działaniem był projekt „Łódzka Rewita”
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realizowany przez Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej. Łącznie w 2019
roku dzięki realizacji powyższych trzech projektów funkcjonowało 87 firm prowadzonych przez
mieszkańców obszaru. W tym samym roku rozpoczęła się realizacja projektu „Łódzka Rewita II”,
wdrażanego przez Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej. Należy zaznaczyć,
że w ramach partnerstw współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 wszystkie powyższe projekty realizowane są w formule
partnerskiej, gdzie funkcję lidera pełnią fundacje, stowarzyszenia lub firmy szkoleniowe.
W 2019 roku zostały opracowane i złożone w konkursach o dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego kolejne projekty, których realizacja zacznie się w 2020 i 2021
roku. Ich celem jest wsparcie najbardziej potrzebujących jak również oddalonych od rynku pracy
mieszkańców obszaru rewitalizacji, umożliwienie uruchomienia własnej firmy z dużym wsparciem
bezzwrotnej dotacji z UE. Przewiduje się, że w ramach tych przedsięwzięć szansę uruchomienia
własnych firm uzyska prawie 600 osób z obszaru rewitalizacji.
Realizowano także z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego 11 projektów
przedszkoli specjalnych lub z oddziałami integracyjnymi o wartości całkowitej ponad 10 mln zł.
Po stronie Biura ds. Rewitalizacji (we współpracy z Wydziałem Edukacji) we współpracy
z uczestniczącymi placówkami leży ich przygotowanie oraz koordynacja od momentu ogłoszenia
konkursu do podpisania umowy na realizację projektu. W ramach każdego przedsięwzięcia placówki
poszerzą swoją ofertę o dodatkowych specjalistów (m.in. logopeda, psycholog, terapeuta), podniosą
poziom kompetencji kadry, jak również znacznie doposażą placówki pomocami dydaktycznymi
niezbędnymi w terapii dzieci z niepełnosprawnościami.
Co więcej, 23 placówki kształcenia ogólnego z obszaru rewitalizacji realizowały projekty podnoszące
kompetencje uczniów niezbędne na rynku pracy (tj. dodatkowe zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne, rozwijające). W ramach tych projektów skierowano również nauczycieli na atrakcyjne
kursy, szkolenia i studia podyplomowe oraz doposażono pracownie w wysokiej jakości sprzęt
informatyczny oraz w inne pomoce dydaktyczne.
Realizowane są także działania skierowane do mieszkańców w celu podniesienia ich kompetencji
językowych (zajęcia z języków obcych: angielski, niemiecki, francuski). W tym celu został
przygotowany projekt językowy dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy z własnej inicjatywy są
zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji lub
kwalifikacji językowych. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród grupy
osób w wieku 50+. To zainteresowanie nauką języków obcych dało podstawy do zawnioskowania o
kolejne środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020
na doskonalenie kompetencji językowych, ale również cyfrowych. W tym celu zostały nawiązane
kolejne partnerstwa i złożone wnioski na 4 projekty szkoleniowe o łącznej wartości 3,5 mln zł dla
ponad 1,3 tys. mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym ponad 800 w wieku 50+.
Działania podjęte zostały również w sferze kształcenia zawodowego, czego dowodem jest realizacja
w 2019 roku 11 projektów unijnych przez placówki znajdujące się na obszarze rewitalizacji Miasta
Łodzi o łącznej wartości 14,6 mln zł. Celem wszystkich projektów było podniesienie jakości nauczania
zawodowego w kilkunastu zawodach, w których kształcą placówki, poprzez zorganizowanie
specjalistycznych zajęć dodatkowych dla uczniów, podwyższenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli
oraz doposażenie pracowni zawodowych.
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Szczegółowe informacje na temat działań społecznych realizowanych dla mieszkańców obszaru
rewitalizacji dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 znajdują się
w Załączniku 2 do niniejszego Raportu.

Od początku 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Łódź realizowała Projekt
Pilotażowy pt. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym
obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”. (Pilotaż II). Rok 2019 był ostatnim rokiem realizacji Projektu.
Pilotaż II to projekt społeczny skierowany do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz
przedsiębiorców, prowadzących działalność na obszarze. Miał na celu wypracowanie modelowych
rozwiązań problemów zdiagnozowanych w ramach poprzedniego projektu pilotażowego oraz
ich przetestowanie w realnych warunkach, trwającego w Łodzi procesu rewitalizacji. Realizowane
były działania, dzięki którym możliwe było wypracowanie rozwiązań możliwych do upowszechniania
i zastosowania również przez inne samorządy.
W 2019 roku projekt objął następujące działania:
1. Zespół Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych kontynuował działania mające
na celu kompleksowe wsparcie ponad 100 środowisk w procesie przeprowadzek oraz pomoc
w rozwiązywaniu życiowych trudności. Rozpoczął się także monitoring ponad 100 rodzin
przeprowadzonych w ubiegłych latach, mający na celu sprawdzenie sytuacji lokatorów w ich
nowym miejscu zamieszkania. Zespół miał wypływ także na zasiedlanie całych nieruchomości,
jak np. lokali tymczasowych przy ul. Objazdowej 17 czy Domu Wielopokoleniowego przy
ul. Wólczańskiej 168. Zespół uczestniczył również w rekrutacji uczestników do projektów
aktywizujących zawodowo i społecznie. Latarnicy Społeczni prowadzili działania o charakterze
aktywizacyjnym, wspierali mieszkańców w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji,
doradzali, pomagali rozwiązywać problemy, stojące na przeszkodzie do poprawy jakości życia.
W 2019 r. opracowano Poradnik Gospodarza Obszaru przygotowany przez Zespół Gospodarzy
Obszaru oraz Specjalistę ds. Mieszkalnictwa.
2. Kontynuowano superwizje indywidualne dla Gospodarzy Obszarów i Latarników Społecznych
- rozumiane jako metoda szkolenia i wzbogacania kompetencji w zawodach i funkcjach
polegających na pracy z ludźmi, w których metodyczne działanie w relacjach
interpersonalnych jest ważnym aspektem praktyki zawodowej. Głównym zadaniem
superwizji był proces ciągłego rozwoju zawodowego służący wzmacnianiu profesjonalnych
kompetencji poprzez poszukiwanie źródeł trudności w pracy i możliwości ich pokonania.
Superwizje obejmowały kwestie zawodowej odpowiedzialności, rozwoju kompetencji,
właściwych postaw i etycznej praktyki.
3. Zasiedlono „Dom Wielopokoleniowy” przy ul. Wólczańskiej 168, zgodnie z wypracowanym
modelem. Wyłoniono Operatora Klubu Sąsiedzkiego, który od kwietnia do grudnia 2019 r.
prowadził w Klubie działania animacyjno-integracyjne skierowane głównie do mieszkańców
Domu Wielopokoleniowego oraz wspierał ich w budowaniu wspólnoty sąsiedzkiej.
4. Wypracowano model funkcjonowania Łódzkiego Centrum Usług Społecznych (ŁCUS) przy
ul. Pogonowskiego 34 w Łodzi (zmiana nazwy na Centrum Wsparcia i Rozwoju Społecznego
w Łodzi). Model ma przyczynić się do stworzenia miejsca, w którym udzielane będzie
wsparcie mieszkańcom obszaru rewitalizacji borykającym się z różnymi formami wykluczenia
społecznego. Działalność CWiRS ma przyczyniać się do przeciwdziałania wykluczeniu
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9.

społecznemu, reintegracji społecznej i zawodowej tychże osób. Model powstał dzięki
współpracy interdyscyplinarnego Zespołu i Wykonawcy zewnętrznego. W roku 2020 zostaną
zaplanowane działania cross-financingowe dla tego miejsca oraz rozpoczną się prace nad
wdrożeniem modelu.
Współpraca z przedsiębiorcami realizowana przez specjalistę ds. komunikacji
z przedsiębiorcami (opisana już na stronie 89 niniejszego dokumentu). Na bieżąco
informował o postępie w procesie inwestycji oraz wspierał w przeprowadzkach do lokali
zamiennych. Poza tym interweniował w różnorodnych sprawach przedsiębiorców z obszaru
rewitalizacji. W grudniu 2019 r. po dwuletniej pracy powstał raport dot. Wsparcia i ochrony
lokalnej przedsiębiorczości – Modelu najmu dedykowanego. W roku 2020 rozpoczną się
prace nad wdrożeniem modelu.
Wypracowano „Model zasiedlania kamienic wyremontowanych w ramach Rewitalizacji
Obszarowej Centrum Łodzi”, który określa sposób 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. Model opisuje również sposób wyboru
i przydziału lokali na potrzeby mieszkańców w szczególnej sytuacji życiowej (mieszkania
chronione) oraz zarządzanie tym segmentem najmu. Jedna z części modelu dotyczy sposobu
wyboru operatora lub operatorów prowadzących działalność służącą realizacji celów GPR
w wyremontowanych kamienicach. W roku 2020 rozpocznie się wdrażanie modelu.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi został powołany Zespół ds. wdrożenia modelu.
W ramach działań edukacyjnych zorganizowano I Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli
Komitetów Rewitalizacji” które odbyło się w dniach 12–13.04.2019 r. w Centralnym Muzeum
Włókiennictwa w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282. W trakcie spotkania poruszono
następujące tematy: Komitety Rewitalizacji w Polsce - od ogółu do szczegółu; Włączanie
podmiotów ekonomii społecznej w proces rewitalizacji; Formalne i organizacyjne ramy
funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji w różnych polskich miastach; Rzeczywiste włączenie
członków Komitetu Rewitalizacji w proces realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji;
Jak włączać mieszkańców w proces rewitalizacji.
W dniach 7-8.05.2019 r. w Hotelu Tobaco, przy ul. Kopernika 64 w Łodzi zorganizowano
Konferencję „Łódź Rewitalizuje – działania społeczne szyte na miarę” podsumowującą
wypracowane w ramach projektu Pilotażowego II działania, modele, rekomendacje.
Na podstawie materiałów merytorycznych opracowanych i przekazanych przez Zespół
Projektowy Projektu Pilotażowego II została przygotowana publikacja „Łódź Rewitalizuje”
podsumowująca Projekt.

W 2019 r. trwały prace w ramach projektu: „Budowa systemów teleinformatycznych wspierających
realizację I Etapu Programu Inteligentna Polityka Społeczna w Łodzi – IPS”. Celem projektu jest
zwiększenie integracji usług świadczonych w obszarze polityki społecznej oraz usprawnienie
komunikacji z mieszkańcami w tym obszarze. Projekt realizowany jest przez Łódzki Ośrodek Geodezji
na potrzeby i przy udziale: Urzędu Miasta Łodzi (Biura ds. Rewitalizacji, Wydziału Kontaktu
z Mieszkańcami, Wydziału Edukacji oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych), Centrum Świadczeń
Socjalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Zarządu Lokali
Miejskich.
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W opisywanym roku dokonano wdrożenia wsparcia obsługi działań pomocy społecznej w zakresie
aplikacji wspomagających:
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 obsługę procesu umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej i rodzinnej,
 działania wspierające rodziny z dysfunkcjami wychowawczymi,
 przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych,
 sporządzanie raportów analitycznych, dotyczących usług i instrumentów rynku pracy.
Rozpoczęto realizację zamówienia, „IPS – wdrożenie elektronicznych usług” , którego celem jest
uruchomienie nowych usług elektronicznych dla mieszkańców w obszarze usług społecznych.
Kontynuowano działania w międzynarodowym projekcie pn. „URBAN-REGENERATION-MIX”
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Urbact III. Od 4 kwietnia 2018 r. do 4 grudnia 2018 r. realizowana była jego I faza
natomiast 4 grudnia 2018 r. rozpoczęła się realizacja II fazy (która zakończy się w 2021 r.).
„URBAN-REGENERATION-MIX” to międzynarodowa sieć służąca transferowi dobrych praktyk
w obszarze społecznego wymiaru rewitalizacji. Jej celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli
oraz podniesienie poziomu ich udziału w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Pokazuje,
że rewitalizacja to przede wszystkim ludzie, dlatego trwają prace nad kreowaniem miasta
współpracy, które zaprasza, włącza i integruje. Dąży się do stworzenia uniwersalnego zestawu
narzędzi, który może być wykorzystywany przez inne władze lokalne, w celu poprawy społecznego
wymiaru rewitalizacji w ich miejscowości i stanowić będzie przykład dla innych miast w Europie,
jak wykorzystywać potencjał mieszkańców.
Projekt jest realizowany przez siedem miast partnerskich z różnych części Europy. Składa się z serii
działań mających na celu wymianę doświadczeń i praktyk we wszystkich miastach partnerskich,
do których należą:
 Łódź, Polska – lider projektu,
 Baena, Hiszpania,
 Birmingham, Wielka Brytania,
 Miasto Metropolitalne Bolonia, Włochy ,
 Braga, Portugalia,
 Metropolia Tuluzy, Francja,
 Zagrzeb, Chorwacja.
W 2019 roku projekt objął działania związane z administrowaniem projektem oraz prace
merytoryczne:
Odbyły się cztery spotkania międzynarodowe:
a. Transnational Network Meeting 1 (TNM) - Kick Off Meeting – 21-23.01.2019 r. w Łodzi.
Na pierwszym spotkaniu skupiono się głównie na poznaniu wyzwań, z którymi każde miasto
chce się zmierzyć w trakcie trwania projektu, w kontekście głównego tematu dobrych
praktyk, jakim jest stworzenie miasta otwartego na ludzi, miasta współpracy (w szczególności
w kontekście obszarów zdegradowanych, które są rewitalizowane lub wymagają
rewitalizacji). Rozpoczęty został również proces uczenia się i wymiany doświadczeń.
Partnerzy zdobyli wiedzę na temat prowadzonego przez miasto Łódź programu
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szkoleniowego, skierowanego do pracowników i instytucji związanych z procesem
rewitalizacji, który pomaga im zrozumieć ten proces, szczególnie w aspekcie społecznym;
b. TNM 2 – 2–4.04.2019 r. w Zagrzebiu. W trakcie drugiego spotkania przeprowadzono dyskusję
na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest trybem realizacji inwestycji niezwykle
interesującym wszystkich partnerów projektu. Innym ważnym tematem był sposób
diagnozowania i mierzenia efektów w kontekście zmian wprowadzonych przez realizację
konkretnych projektów. Na przykładzie Łodzi zaprezentowano również sposób
monitorowania procesu rewitalizacji. Kolejnym tematem, było zaangażowanie mieszkańców
w działania wspólnotowe i komunikacja z nimi. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie
wypracowali standardy kultury rewitalizacyjnej i informowania o działaniach
rewitalizacyjnych. Stały się one narzędziami dobrych praktyk i mogą być wykorzystane także
przez inne miasta, które chciałyby skuteczniej komunikować się z mieszkańcami;
c. TNM 3 – 17-19.06.2019 r. w Tuluzie. Podczas spotkania skupiono się przede wszystkim
na doświadczeniach Metropolii Tuluskiej w zakresie rewitalizacji, jej sposobie zarządzania
tym procesem oraz metodach partycypacyjnych, angażujących mieszkańców. Szczególnie
ważnym stało się poznanie innowacji w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego oraz
zrozumienie roli, jaką odgrywa Area / Project Manager w odniesieniu do głównego filaru sieci
transferu, jakim jest mediacja. Metropolia Tuluzy podzieliła się swoimi doświadczeniami
na temat każdego etapu przygotowania projektu w ramach PPP: od etapu planowania,
negocjacji i wyboru operatora, poprzez sporządzenie umowy (podział ryzyka i zysków), aż po
realizację działań projektowych. Przedstawiciele Łodzi zapoznali również partnerów
z profilem kompetencyjnym i zakresem odpowiedzialności kierownika projektu / obszaru.
Ważnym punktem spotkania w Tuluzie był ponadto „okrągły stół” z członkami Lokalnej Grupy
URBACT (ULG), podczas którego opisywano: metody współpracy z mieszkańcami,
stosowanymi podczas realizacji inwestycji rzadko wykorzystywaną w Polsce metodą PPP.
Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami władz Tuluzy, którzy zaprezentowali
metody partycypacyjne stosowane na innych obszarach miasta, wymagających rewitalizacji;
d. TNM 4 – 17–19.09.2019 r. w Łodzi. Poświęcony był współpracy z mieszkańcami na terenach
rewitalizowanych. Pierwszy dzień spotkania koncentrował się na zapoznaniu partnerów
z tym, jak rozpoczęły się działania rewitalizacyjne w Łodzi i jak gmina przygotowywała się do
kompleksowego procesu rewitalizacji na obszarze historycznego centrum miasta. Opisano
również przykłady działań społecznych, m.in.: „Model prowadzenia partycypacji społecznej
w projektowaniu przestrzeni publicznej dla inwestycji miejskich” (Projekt „Zielone Polesie”),
„Dom Wielopokoleniowy”, „Modelowa Wspólnota” (program mikrograntów). W kolejnej
części pokazano, w jaki sposób Łódź zamierza osiągnąć pożądany „mix społeczny”
na rewitalizowanym
obszarze.
Zaprezentowano
„Model
zasiedlania
kamienic
wyremontowanych w ramach programu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi” oraz
omówiono nowe funkcje społeczne, które będą wprowadzone do wyremontowanych
budynków. Kolejnym tematem były partycypacyjne procesy zbiorowego projektowania
przestrzeni publicznych w Łodzi. Uczestnicy zapoznani zostali z metodologią działania,
narzędziami wykorzystywanymi w tym procesie oraz sposobami komunikacji z mieszkańcami,
a także poznali funkcję ambasadora projektu.
Kolejnymi tematami poruszanymi w toku spotkania były mediacje i rola mediatora. Partnerzy
mogli zapoznać się z zakresem kompetencji, umiejętnościami, procesem rekrutacji oraz
szkoleniami przygotowującymi do pracy na ww. stanowisku. Uczestnicy spotkania mieli
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również okazję porozmawiać z łódzkimi mediatorami – zespołem Latarników Społecznych
i Gospodarzy Obszarów, poznać szczegóły ich pracy i wyzwania, przed którymi stoją na co
dzień. Ostatni dzień poświęcony był podsumowaniu pracy ULG we wszystkich miastach
partnerskich oraz refleksji nad mediacjami i możliwościami wykorzystania pracy mediatorów
w innych miastach.
Podczas TNM odbyła się również wizyta terenowa, która pozwoliła uczestnikom zapoznać się
nie tylko ze skalą projektu rewitalizacji w Łodzi, ale także z rezultatami omawianych
projektów i inicjatyw. Odbył się spacer po Starym Polesiu, gdzie zastosowano partycypacyjne
podejście projektowe (ul. Legionów, gdzie renowację przestrzeni podwórka i sąsiedzkie
działania w wymiarze społecznym sfinansowano z mikrograntów) oraz wizyta w Domu
Wielopokoleniowym (przy ul. Wólczańskiej 168), w którym działa Klub Sąsiedzki. Drugi Spacer
odbył się wokół wybranych obszarów, w ramach Projektów 1–8 Rewitalizacji Obszarowej
Centrum Łodzi, w towarzystwie mediatorów i członków ULG, którzy zapoznali partnerów sieci
z przeprowadzanymi i planowanymi remontami oraz realizowanymi działaniami społecznymi.

Weryfikacja monitoringu zaplanowanego w ramach GPR
Łódzka rewitalizacja, zgodnie z planem ujętym w Gminnym Programie Rewitalizacji dla miasta Łodzi
2026+, wystartowała w 2017 r., który był rokiem tzw. działań pilotażowych i rozruchu tego
zakrojonego na szeroką skalę procesu. Pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, jaki można było
poddać monitoringowi, był rok 2018. To właśnie jego dotyczył pierwszy raport z monitoringu.
Wskazał on zarówno mocne, jak i słabsze strony założeń monitoringowych. Ukazał trafność doboru
pewnej grupy wskaźników, jak również ograniczoną przydatność innych. Pokazał także, które źródła
danych dają najbardziej trafne informacje, jednocześnie obnażając te, które uniemożliwiły udzielenie
jednoznacznej odpowiedzi na stawiane przez monitorujących pytania. Z tych też powodów
kluczowym z punktu widzenia prowadzenia obserwacji i nadzoru nad procesami rewitalizacyjnymi
stał się rok 2019. Aby zatem możliwie szybko skorygować system monitoringu i wyeliminować jego
niedociągnięcia, zlecono w 2019 r. analizę i sporządzenie „Raportu z oceny systemu monitoringu
Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)”. Zespół autorski tworzyli doświadczeni pracownicy
naukowi: dr Ewa M. Boryczka, prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska, dr Katarzyna Olbińska,
dr Agnieszka Rzeńca. Pod koniec 2019 r. Biuro ds. Rewitalizacji UMŁ otrzymało zarówno ocenę
stosowanego system monitoringu, jak też rekomendacje do jego korekty. Dotyczyły one m.in.
wdrożenia trójwymiarowego systemu monitoringu strategicznego, na który złożą się:
 monitoring Gminnego Programu Rewitalizacji;
 monitoring rewitalizowanego obszaru;
 monitoring projektów / przedsięwzięć rewitalizacyjnych, przy czym ten element powinien
mieć wymiar strategiczny, nie zaś operacyjny, tj. winien składać się wyłącznie z danych
i informacji o ogólnych postępach rzeczowych i finansowych w realizacji
działań rewitalizacyjnych.
Monitoring wdrażania samego GPR powinien koncentrować się, wedle zaleceń ekspertów, tylko
na ocenie stopnia / poziomu osiągnięcia celów strategicznych. Monitoring zmian zachodzących
na obszarze rewitalizacji powinien zaś odbywać się w dwóch wymiarach:
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ocena problemów i stanu kryzysowego na obszarze rewitalizacji w ujęciu 5 sfer: społeczna,
gospodarcza, techniczna, środowiskowa, przestrzenno-funkcjonalna;
ocena potencjału rozwojowego obszaru rewitalizacji (ogólna paleta wskaźników, bez podziału
na sfery).

Wnioskowane zmiany są systematycznie wdrażane. Od listopada 2019 r. trwają konsultacje
z przedstawicielami instytucji, które udostępniają informacje służące ocenie realizacji GPR, mające
na celu usystematyzowanie zbieranych danych tak, aby opisywały one w możliwie najbardziej trafny
sposób obserwowane zjawiska.

Monitorowanie poszczególnych działań
W 2019 r. kontynuowano monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Łodzi w zakresie
realizacji przedsięwzięć wpisanych do programu oraz zadań realizowanych przez miejskie komórki
i jednostki organizacyjne, tzw. zadania z „R”, które bezpośrednio nie realizują przedsięwzięć
podstawowych, ale realizują cele rewitalizacji.
W ramach projektu „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej
miasta Łodzi” uruchomiono elektroniczny systemu monitorowania Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Łodzi. Rozpoczęto zbieranie informacji na temat realizacji przedsięwzięć wskazanych w GPR
za pomocą formularzy znajdujących się na portalu rewitalizacja.uml.lodz.pl oraz ich analizę
za pomocą aplikacji klasy business intelligence.

Działania promocyjne
Biuro ds. Rewitalizacji jest odpowiedzialne za realizację działań informacyjno-promocyjnych
w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. Pod adresem internetowym
rewitalizacja.uml.lodz.pl funkcjonuje zintegrowany portal informacyjny, na którym znajdują się
wszystkie najważniejsze informacje o prowadzonych przez miasto działaniach rewitalizacyjnych.
Zawiera on informacje o specyfice samej rewitalizacji, jej podstawach prawnych, podmiotach
współodpowiedzialnych za działania rewitalizacyjne, możliwym do uzyskania wsparciu ze strony
Miasta, a także opisy inwestycji i efektów prowadzonych działań. Ważnym jego elementem jest dział
poświęcony aktualnościom, gdzie znajdują się informacje na temat bieżących zmian zachodzących na
obszarze rewitalizacji, prowadzonych inwestycji oraz przedsięwzięć kierowanych do jego
mieszkańców. Działanie portalu uzupełnia profil na portalu społecznościowym Facebook pn. „Łódź
rewitalizuje”, którego celem jest zwiększenie zasięgu informacji związanych z łódzkim programem
rewitalizacji.
W 2019 w lokalnych gazetach („Dzienniku Łódzkim” i „Expressie Ilustrowanym”) opublikowanych
zostało 7 artykułów sponsorowanych, opisujących inwestycje realizowane w ramach Rewitalizacji
Obszarowej Centrum Łodzi.
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6. PODSUMOWANIE – WNIOSKI
6.1. Wnioski z analizy stanu obszaru
Analiza dostępnych wskaźników ilustrujących stan obszaru rewitalizacji wskazuje, że nadal mamy
do czynienia z sytuacją kryzysową, wymagającą intensywnej interwencji. Dzieje się tak pomimo
stopniowej poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej całego miasta, jak też wyznaczonego obszaru
zdegradowanego.
Cechą charakterystyczną obszaru rewitalizacji jest fakt, że to teren zamieszkiwany przez najmłodszą
populację pod względem średniej wieku. Dominującą grupą wiekową są na jego terenie dzieci
i młodzież oraz osoby w wieku średnim.
Obszar rewitalizacji negatywnie wyróżnia się w sferze sytuacji społecznej. Zebrane dane wskazują,
iż największe nasilenie występowania bezrobocia koncentruje się w centralnej części miasta i tylko
nieznacznie, punktowo jego większe nasilenie znajduje się poza wyznaczonymi granicami obszaru
rewitalizacji (np. rejon centrum dawnej miejscowości Ruda Pabianicka). Na omawianym obszarze
wyodrębnić można wyraźne skupiska przestrzenne tego zjawiska („Stare Bałuty”, „Stare Polesie
i Centrum”, „Stary Widzew”, „Górna-Północ”, „Południe”). Największe wyzwanie w kwestii łódzkiego
bezrobocia stanowi duży udział osób długotrwale bezrobotnych oraz osób pozostających bez pracy
powyżej 50. roku życia. Niepokojąco wysokie odsetki bezrobocia obserwowane są także wśród osób
młodych. Obserwacje zjawiska bezrobocia od 2016 roku wskazują na stopniową poprawę sytuacji,
także na obszarze rewitalizacji.
Podobnie jak w przypadku bezrobocia, także w kwestii pobierania zasiłków widocznych jest
5 zasadniczych przestrzennych stref kryzysowych, dokładnie tych samych, które uwidoczniły analizy
występowania bezrobocia. Wskazuje to na związek obserwowanego bezrobocia z trudną sytuacją
ekonomiczną łódzkich rodzin.
Pewnym źródłem optymizmu może być dość dobra sytuacja w zakresie edukacji, co obrazuje fakt,
że młodzi łodzianie notują lepsze wyniki egzaminów szkolnych w porównaniu ze średnią regionalną
i ogólnopolską. Świadczy to o dobrej jakości edukacji w mieście na tle kraju oraz województwa. Mimo
to, pogłębiona analiza map wskazuje, że w szczególności na obszarze rewitalizacji występują enklawy,
gdzie wyniki uczniów są dalece niezadowalające. Należy zwrócić uwagę, iż w zasadzie lokalizacja
występowania powyższych terenów pokrywa się z występowaniem wysokich współczynników
bezrobocia we wszystkich wskaźnikowych aspektach. Niskie wyniki punktowe egzaminów mogą mieć
związek z trudną sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych.
Dane pokazują także ogólnie niższe wartości wskaźnika czytelnictwa na obszarze rewitalizacji oraz
wyższe w odniesieniu do zgłaszanych wykroczeń (choć ich charakter może być powiązany z usługową
funkcją centrum miasta). Obserwacje wieloletnie wskazują, że średni przyrost czytelnictwa w Łodzi
zawdzięczamy głównie zwiększeniu liczby czytelników poza granicami obszaru rewitalizacji.
Zebrane informacje pokazują, że obszar rewitalizacji jest siedzibą wielu organizacji pozarządowych,
które mogą być katalizatorem pozytywnych zmian. Związane może to być z faktem skumulowania na
omawianym obszarze lokali komunalnych, dla których Miasto stosuje preferencyjną stawkę najmu
względem pomiotów realizujących działalność pożytku publicznego. Zasób komunalny lokali
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użytkowych jest także podstawą do pobudzania działalności gospodarczej na obszarze. Mapa 18,
ilustrująca optymizm gospodarczy, pokazująca liczbę nowo zarejestrowanych firm na 1 tys. ludności,
udowadnia, iż szczególnie serce obszaru rewitalizacji jest miejscem, w którym intensywnie
powstają nowe firmy. Elementem podnoszącym atrakcyjność i stanowiącym potencjał obszaru jest
także zlokalizowanie w jego granicach licznych zabytków ewidencyjnych i rejestrowych oraz
atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Zarówno jedne, jak i drugie wymagają jednak dalszych
inwestycji w celu poprawy ich stanu technicznego. Zauważalne jest powiązanie dobrego stanu
zabytków z ich reprezentacyjną lokalizacją – np. ulicę Piotrkowską charakteryzuje bardzo wysoki
odsetek dobrze utrzymanych zabytków. To fundament kreowania pozytywnego wizerunku centrum
miasta – co jest jednym z celów strategicznych Programu.
Oczekiwany wizerunek centrum, a także ożywienie obszaru zamieszkania z pewnością wymagają
bardziej intensywnych działań nakierowanych na lokalowy zasób komunalny. Analizy prowadzone
w ramach monitoringu GPR wskazują przede wszystkim na wciąż duże potrzeby w zakresie wymiany
źródeł ogrzewania na ekologiczne, a także na potrzebę wypracowania rozwiązań w zakresie
przeciwdziałania zadłużaniu się najemców lokali użytkowych.

6.2. Wnioski z monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Po aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji w 2018 r. na liście przedsięwzięć znajduje się 106
przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji. Do końca 2019 r. rozpoczęto realizację 68 przedsięwzięć,
5 zakończono, w 29 przedsięwzięciach nie rozpoczęto jeszcze działań, a w przypadku kolejnych 4
realizatorzy zgłosili chęć wykreślenia ich z GPR. Urząd Miasta Łodzi oraz miejskie jednostki
organizacyjne są inicjatorami 57 przedsięwzięć, z których 45 realizowano, a 3 zakończono.
Planowana wartość przedsięwzięć podstawowych Miasta, realizowanych lub zakończonych do
końca 2019 r., zapisana w budżecie Miasta oraz wnioskach o dofinansowanie, wyniosła ponad
2,6 mld zł, z czego do końca 2019 r. wydano prawie 720 mln zł. Wykonanie finansowe wyniosło
zatem niemal 28%. Warto zauważyć, że na 8 podstawowych przedsięwzięć tzw. „miękkich”,
dedykowanych poprawie sytuacji społecznej, de facto składało się 70 różnych projektów
realizowanych bądź zakończonych do końca 2019 roku. Efektów tej interwencji powinnyśmy
spodziewać się w kolejnych latach. Projekty realizowane przy wykorzystaniu środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego szczegółowo opisane zostały w Załączniku 2 do raportu.
Uwagi wymaga kwestia przedsięwzięć określonych jako „oczekujące”, z których znaczna część
to przedsięwzięcia podmiotów zewnętrznych. Brak pozyskania środków – zwłaszcza unijnych – na
realizację projektów może być czynnikiem skłaniającym realizatorów do wycofywania się z ich
realizacji. Takie decyzje mogą opóźnić osiąganie celów strategicznych Programu, ale nie powinny im
zagrażać.
Poza przedsięwzięciami podstawowymi w 2019 r. Miasto realizowało także 56 zadań budżetowych
wpisujących się w tzw. dopuszczalne typy przedsięwzięć GPR , na które przeznaczono ponad
89,5 mln zł. Były to zarówno zadania wieloletnie, jak i jednoroczne, w 95% finansowane ze środków
własnych. Ponadto realizowano także 70 zadań budżetowych, oznaczonych w budżecie miasta
literą „R”, których nie można wprost przypisać do jednego z typów dodatkowych, na które wydano
prawie 8,2 mln zł.
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Należy uznać, że wolumen środków dotychczas zaangażowanych w działania rewitalizacyjne jest
znaczący, w szczególności mając na uwadze fakt, że za zakończone można uznać zaledwie 5 spośród
106 wskazanych w Programie przedsięwzięć podstawowych. Zadania, za realizację których
odpowiedzialne są komórki organizacyjne i jednostki miejskie, charakteryzują się wykonaniem
w ponad ¼ ich wartości, w sytuacji gdy większość z nich nadal jest w toku.

6.3. Wnioski wstępne z analizy osiągania celów strategicznych Programu
Analizy przeprowadzone w ramach monitorowania realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji
wskazują, że nadal utrzymują się znaczące niekorzystne różnice między obszarem rewitalizacji
a pozostałą częścią miasta, głównie w wymiarze społecznym. Oznacza to konieczność uważnego
monitorowania w kolejnych latach realizacji tych przedsięwzięć, które wpływają na uzyskiwanie
spójności społecznej (Cel strategiczny 1 GPR). Warto tu pamiętać, że efekty działań w sferze
społecznej mogą być widoczne dopiero po kilku lub nawet kilkunastu latach (np. inwestycje w sferze
edukacji) zatem wszelkie wnioskowanie w tym zakresie na obecnym etapie działań może być
przedwczesne. Zarysowujące się kierunki zmian (np. w obszarze rynku pracy) zilustrowane
szczegółowo w części 3 Raportu mają umiarkowanie pozytywny charakter. Wyzwaniem jest
utrzymanie i intensyfikacja tego trendu w kolejnych latach.
W odniesieniu do Celu 2 GPR Zmienić dzięki rewitalizacji wizerunek miasta i jego centrum ocena
zmiany jest trudna, z uwagi na brak porównywalnych danych historycznych dotyczących stanu
rewitalizowanego obszaru w latach poprzednich. Zakończenie znaczących przedsięwzięć
rewitalizacyjnych (w szczególności projektów priorytetowych rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi)
powinno z pewnością pozytywnie wpłynąć na osiągnięcie tego celu Programu, jednakże ocena
efektów tych rozbudowanych inwestycji będzie możliwa dopiero w nadchodzących latach.
Wśród analizowanych wskaźników warto zwrócić uwagę na wartości tych odnoszących się do zieleni
miejskiej, która widocznie przyrasta w centrum Łodzi (pomimo jednoczesnych wycinek
powodowanych prowadzonymi inwestycjami). Większej uwagi wymaga kwestia zaangażowania
mieszkańców obszaru rewitalizacji we wprowadzanie zmian w swoim sąsiedztwie. Analizy aktywności
w ramach budżetu obywatelskiego wskazują bowiem na wyższe i zwiększające się zainteresowanie
mieszkańców spoza obszaru tym mechanizmem w stosunku do osób zamieszkałych na obszarze
rewitalizacji. Pewnym potencjałem jest natomiast ulokowanie siedzib organizacji pozarządowych
w większości w centrum miasta. Nie badano jednak, czy i w jaki sposób wpływa to na wizerunek tej
części Łodzi.
Pozytywnie można oceniać osiąganie Celu 3 Programu związanego z ożywianiem lokalnej
przedsiębiorczości. Analizowane dane wskazują, że obszar rewitalizacji jest terenem lokowania się
nowych firm. Optymistycznym wskaźnikiem jest także wyraźnie obniżanie się liczby najemców
komunalnych lokali użytkowych mających problemy z regularnym opłacaniem czynszu. Z uwagi na
niewielką liczbę analizowanych zmiennych wnioski odnośnie do sytuacji gospodarczej obszaru należy
jednak formułować bardzo ostrożnie, a ocena sytuacji w kolejnych latach powinna być wzbogacona
o dodatkowe badania, w tym jakościowe.
Wyzwaniem jest nadal dążenie do osiągnięcia Celu 4 Programu związanego z ożywianiem obszaru
zamieszkania. Aspekt techniczny substancji mieszkaniowej centrum Łodzi, zilustrowany przez
wskaźnik liczby lokali komunalnych na terenie obszaru rewitalizacji ogrzewanych paleniskami
na paliwa stałe, wymaga dalszej intensywnej pracy. Jako zadowalającą można uznać dostępność
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komunikacji zbiorowej. Dalszych działań wymaga kwestia tworzenia atrakcyjnych przestrzeni
publicznych i ich ulokowania na całym obszarze w sposób zapewniający łatwy dostęp mieszkańców
do takich terenów. Podobnie jak w przypadku Celu 2 znaczące zmiany powinny tu być obserwowane
w kolejnych latach jako efekt prowadzonych działań rewitalizacji obszarowej. Ponownie należy
podkreślić potrzebę poszerzenia wachlarza wskaźników stosowanych do monitorowania osiągania
celów GPR, w tym przypadku o te odnoszące się do standardu technicznego budynków znajdujących
się na obszarze rewitalizacji.
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7. ZAŁĄCZNIKI


ZAŁĄCZNIK 1.: INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ



ZAŁĄCZNIK 2.: RAPORT - PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH DLA MIESZKAŃCÓW
OBSZARU REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI DOFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO NA LATA 2014-2020
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