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UCHWAŁA NR IX/81/11
RADY MIASTA ZGIERZA

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza" i zmiany uchwały Nr 

VIII/73/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 
Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu 

rewitalizacji centrum Zgierza" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 
§ 1. W uchwale Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 r. w sprawie 

zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza" oraz w uchwale Nr VIII/73/11 Rady Miasta 
Zgierza z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/245/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 
października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia "Lokalnego programu rewitalizacji centrum Zgierza" tracą moc 
załączniki nr 1 i 2 do powyższych uchwał, a niniejszą uchwałą uchwala się "Lokalny program rewitalizacji 
centrum Zgierza" stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zgierza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłosznia na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Zgierza 

Jarosław Komorowski
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Załącznik do uchwały 
Nr IX/81/11 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 26 maja 2011 r. 

Zalacznik1.docx

Lokalny program rewitalizacji centrum Zgierza 

Zalacznik1.docx
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=
ffK=Charakteróstóka=obecnej=sótuacji=w=wgierzu=
NK=wagospodarowanie=przestrzenne=
NKNK=tókorzóstanie=terenu=w=granicach=miasta=
NKOK=pónteza=wartości=kulturowóch=–=strefó=ochronó=konserwatorskiej=
NKPK=lchrona=środowiska=
NK4K=ptruktura=własnościowa=
NK4KNK=qerenó=komunalne=
NK4KOK=_udónki=komunalne=
NK4KPK=bfektówność=energetóczna=budónków=
NKRK=fnfrastruktura=techniczna==
NKRKNK=dospodarka=odpadami=
NKRKOK=todociągi=
NKRKPK=hanalizacja=sanitarna=i=oczószczanie=ścieków=
NKRK4K=hanalizacja=deszczowa=
NKRKRK=bnergetóka=
NKRKSK=dazownictwo=
NKRKTK=lgrzewnictwo=
NKSK=homunikacja=
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NKSKOK=qransport=publicznó==
NKSKPK=ptruktura=modalna=
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OKNK=ptruktura=gospodarcza=
OKOK=dłówni=pracodawcó=
OKPK=aiagnoza=stanu=istniejącego==
PK=pfera=społeczna==
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PKOK=ptruktura=wókształcenia=
PKPK=wjawiska=wókluczenia=społecznego=
PKPKNK=_ezrobocie=
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PKPKPK=rbóstwo=
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NK=aokumentó=wojewódzkie=
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OKNK=rzasadnienie=
OKOK=dranice=terenu=objętego=rewitalizacją==
OKPK=modział=na=zespołó=
PK=pzczegółowe=zadania=inwestócójne==
4K=hróteria=wóboru=i=kolejność=realizacji=
=
sK=mlanowane=działania=w=lK=OMNNJNP=i=później=na=obszarze=rewitalizowanóm=
NK=aziałania=przestrzenne=EtechnicznoJmaterialneF=
NKNK=oozwój=infrastrukturó=technicznej=
NKOK=wasobó=mieszkaniowe=
NKPK=oozwój=infrastrukturó=usługowejI=kulturalnej=i=turóstócznej== =
NK4K=mlanowane=działania=w=lK=OMOMJOR=
NKRK=wabezpieczenie=puli=mieszkań=rotacójnóch=i=zamiennóch==
OK=aziałania=gospodarcze==
OKNK=tspieranie=przedsiębiorczości=–=rozwój=turóstókiI=rzemiosła=i=usług=
OKOK=fnstrumentó=finansowego=wsparcia=rewitalizacji=
PK=aziałania=społeczne==
PKNK=cormowanie=społeczności=świadomej=historócznego=dziedzictwa=wgierza==
PKOK=Aktówizacja=społeczności=lokalnejI=w=tóm=środowisk=dziecięcóch=i=młodzieżowóch=
PKPK=oegulacja=migracji=ludności=
=
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=
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=
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fK=Cbib=pToATbdfCwkb=obtfTAifwACgf=
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Wśród= mieszkańców= miasta= istnieje= powszechna= świadomość= złego= stanu= przestrzeni= miejskiej= wgierzaI=
świadomość=potrzebó=zmian=przó=braku=zgodóI=co=do=szczegółowóch=celów=i=środkówK=

kadrzędnóm= celem= rewitalizacji= jest= kompleksowa= sanacja= przestrzennaI= gospodarczaI= a= nade= wszóstko=
społeczna= historócznego= centrum=wgierzaK= mowodzenie= tego= przedsięwzięcia= wómaga= wósokich= nakładów=
finansowóchI= klimatu= społecznej= akceptacji= oraz= szerokiej= partócópacji= mieszkańcówK= mrzedstawionó=
program=wóznacza=celeI=kierunki=działańI=zasadó=finansowania=i=rodzaj=środkówK=

iokalnó= mrogram=oewitalizacji= został= sporządzonó= ze= względu= na= wómogi= wintegrowanego=lperacójnego=
mrogramu=oozwoju=oegionalnegoK= oewitalizacja= centrumI= wspierana= przez= środki=rnii=buropejskiej= ma= się=
stać=impulsemI=któró=pobudzi=rozwój=gospodarczó=pozostałóch=części=miastaK=

moniżej=przedstawiono=najważniejsze=strategiczne=cele=procesu=rewitalizacjiK=

NF wachowanie=dziedzictwa=kulturowego=wgierzaI=w=tóm=unikatowego=w=skali=buropó=zespołu=drewnianóch=
domów=rękodzielniczóch=z=początków=ufu=wiekuI=

OF tópromowanie=historócznej=dzielnicó=jako=produktu=turóstócznegoI=

PF mrzówrócenie=funkcji=centralnóch=w=historócznej=części=miastaI=

4F tzrost=efektówności=wókorzóstania=terenu=w=centrumI=

RF hształtowanie=pozótównego=wizerunku=historócznej=części=miastaI=

SF Aktówizacja=społeczna=mieszkańców=J=redukcja=patologii=społecznóchI=

TF modwóższenie=jakości=żócia=mieszkańcówI=

UF wmniejszenie=poziomu=bezrobociaK=
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Użóte=wielokrotnie=w=opracowaniu=pojęcie=„obszar=centralnó”=obejmujeW==

AK wespół=ptarego=jiasta=o=genezie=średniowiecznej=poddanó=regulacjom=i=zmianom=w=ufu=i=uu=wiekuK=

_K wespół=kowego=jiastaK=lsada=fabróczna=lokowana=w=latach=dwudziestóch=ufu=wiekuK=

CK qerenó=otaczające=historóczne=dzielnice=mające=bezpośredni=wpłów=na=dostępność=i=postrzeganie=wLw=
obszarówW=
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— osiedle=z=lat=pięćdziesiątóch=uu=wieku=EulK=aubois=J=CezakaFI=

— terenó=na=południe=od=ulK=PJgo=jajaI=wómagające=planowej=restrukturózacjiK=

lbszar=tenI=wraz=ze=strefą=otaczającóch=„staróch=przedmieść”I=został=przójętó=jako=teren=rewitalizacjiK=

mrogram=obejmuje=okres=NR=latK=pzczegółowó=plan=działań=przógotowano=na=lata=OMNNJOMNPI=natomiast=okres=
późniejszó=przedstawionó=został=w=sposób=szkicowóK=
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w= przedstawionóch= powóżej= danóch= wónikaI= iż= zaledwie= nieco= ponad= NLP= powierzchni= miasta= wgierza= to=
terenó= zurbanizowaneI= zasługujące= na= miano= miejskich= w= pełnóm= tego= słowa= znaczeniuK= mrawie= połowę=
powierzchni=miasta=zajmują=użótki=rolneK==

lbszar= centralnó= wgierza= stanowi= efekt= rozwoju= mającego= miejsce= przede= wszóstkim= w=lK=NUOMJNVN4K=
Cechuje= go= stosunkowo= niska= zabudowaI= niekiedó= parterowaI= a=niekiedó= wóższaI= powstała= w=drodze=
wómianó= pierwotnej= substancjiK= qempo= tej= wómianó= uległo= spowolnieniu= w=latach= międzówojennóchK=
t=okresie= powojennóm= podejmowano= z=jednej= stronó= próbó= wópełnienia= lukI= w=tóm= wnętrz= kwartałów=
zabudową= blokowąI= a=z=drugiej= dopuszczono= do= daleko= posuniętej= erozji= zabudowó= frontowejI= która=
zdekomponowała=główne=ulice=i=place=miastaK==

wnaczna= powierzchnia= wewnątrz= kwartałów= pozostaje= nie= zagospodarowanaI= a= istniejąca= zabudowa= jest=
w=znacznóm= stopniu= zdegradowanaK= qaka= sótuacja= jest= dziedzictwem= przede= wszóstkim= wieloletnich=
zaniedbań= inwestócójnóch= w=tej= części= wgierzaI= ale= po= części= również= wad= układu= planistócznegoI= któró=
obejmuje= kwartałó= wielkości= uniemożliwiającej= zagęszczenie= zabudowó= bez= wprowadzenia= wtórnej= sieci=
ulicznejK= fntensówność=zabudowó=obszaru= jest=niskaI=nawet=po=odjęciu=terenów=zielonóchI= jak=mark=
jiejski=i=ogródki=działkoweK=lrientacójne=wielkości=zebrane=są=w=zamieszczonej=niżej=tabeliK==
=

= powK=
zabudowó=a=

powK=działek=
budowlanóch=

intensówność=
zabudowó=

xpowK=
zabudowóz=

średnia=
liczba=

kondógnK=

powK=
użótkowa=

intensówność=
zabudowó=

xpowK=
użótkowaz=

a= b= a=L=b= c= a=x=c= a=x=c=L=b=
ptare=jiasto=b= = OIVS=ha= NUIVO=ha= NRISB= O= RIVO=ha= PNIPB=
kowe=jiasto=b= NOI4R=ha= RTIMM=ha= ONIUB= OIR= PNINP=ha= R4ISB=
osiedla=przó=
ulK=Cezaka=c=

PIUP=ha= NTIRR=ha= ONIUB= 4= NRIPO=ha= UTIPB=

dolina=_zuró=d= NIO4=ha= OSINM=ha= 4IUB= NITR= OINT=ha= UIPB=

oAwbj= OMINO=ha= NNVIRT=ha= NSIUB= J= R4IR4=ha= 4RISB=

ffK=CeAoAhTboYpTYhA=lBbCkbg=pYTrACgf=t=wdfbowr==

NK=wagospodarowanie=przestrzenne=

lpK= = = rodzaj=zagospodarowania= powierzchnia=EhaF= udział=EBF=
N= = terenó=mieszkalne= SOT= N4IUO=
O= TbobkY=

wroBAkfwltAkb=
terenó=przemósłowe= ONN= 4IVV=

P= terenó=rekreacójne= 4S= NIMV=
4= inne=terenó=zurbanizowane= NUN= 4IOT=
R= drogi=i=koleje= 4MO= VIRM=
S= TbobkY=

tfbgphfb=
terenó=rolne= NUTM= 44INV=

T= lasó=i=zadrzewienia= TTO= NUIO4=
U= wodó=powierzchniowe= N4= MIPP=
V= inne=Ew=tóm=nieużótkiF= NMV= OIRT=
= o=A=w=b=j= 4OPO= NMMIMM=
=

NKNK=tókorzóstanie=terenu=w=granicach=miasta= =
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uwagiW= a=do= obliczeń= nie= brano= pod= uwagę= zabudowó=gospodarczejI= garażó= i=kiosków= handlowóchX= b=granicę= międzó=
ptaróm=i=kowóm=jiastem=przójęto=umownie=na=ulicach=mopiełuszki=–=aługa=–=alK=Armii=hrajowejX=c=terenó=położone=na=
wschód=od=ulicó=jielczarskiegoX= d= terenó=położone=na= północ= od= liniiW= północnó=skraj= osiedla= przó=ulK=aubois= –= tółó=
działek= północnej= pierzei= ulK=aubois= –= N=jaja= –= rzeka= _zura= –= linia= międzó= wólotem= _zuró= ze= ptawu= Cólkego=
a=skrzóżowaniem=alK=Armii=hrajowej=i=miątkowskiej=

jimo= mniejszóch= ubótków= w=pierzejachI= ptare= jiasto= charakterózuje= się= mniejszą= intensównością=
zabudowó= liczoną= względem= powierzchni= użótkowejI= niż= kowe= jiastoI= na= którego= terenie= wóstępują=
pojedóncze= obiektó= kilkukondógnacójne= Ezabudowa= pofabrócznaI= kamienice= i=bloki= mieszkalneFK=
kajmniejszą= intensównością= zagospodarowania= mają= obrzeża= dolinó= _zuróI= w=tóm= północna= ściana= marku=
jiejskiegoK= =

wwraca=uwagę= duża= ilość= prac=koncepcójnóch=dotóczącóch=wóbranego= terenuK=wostałó=one=wómienione=w=
części=ff=J=„aokumentó=dotóczące=rozwoju=przestrzennego=i=społecznoJgospodarczego=wgierza=i=regionu"K==

„hołnierz”=obszaru=centralnego=obejmuje=tzwK=stare=przedmieściaI=z=któróch=znaczna=część=jest=patologicznej=
urbanizacji= dokonanej= na= podziałach= agrarnóch= EzwłK= przedmieście= mrzóbółówFK= lbszaró= te= wómagają=
działań=porządkującóchI=w=tóm=uzupełnień=sieci=ulicznejK=t=obrębie=„kołnierza”=znajdują=się=liczne=obiektó=
użóteczności=publicznejI=często=wartościowe=architektonicznieI=służące=mKinK=zaspokajaniu=potrzeb=obecnóch=
i=potencjalnóch=mieszkańców=obszaru=centralnego=–=mK=inK=szkołóI=stadionóI=remiza=strażackaK=wnajdują= się=
tam=również=obiektó=znaczące=dla=przeszłości=miastaW=staró=cmentarz=rzómskokatolickiI= teren=po=cmentarzu=
żódowskimI=willa=przemósłowca=_orstaK==
=
Gęstość=zaludnienia=na=obszarze=centralnóm=ENSTIN=haF=wónosi=okK=4IRMM=osóbLkmOK=gest= to=jeden=z=niższóch=
wskaźników=charakterózującóch=miasto=porównówalnej=wielkościI=miasto=tópu=europejskiegoK=joże=to=bóć=
jedną=z=przóczón=stosunkowo=ograniczonej=ofertó=usługowejI=która=cechuje=centrum=wgierzaK==
=
=

NKOK=pónteza=wartości=kulturowóch=J=strefó=ochronó=konserwatorskiej=

tartości=zabótkowe=skumulowane=są=na=terenie=historócznóch=jednostek=morfologicznóch=założenia=ptarego=
jiasta=oraz=kowego=jiastaK=wachowanó=jest=nieregularnó=średniowiecznó=układ=lokacójnó=ptarego=jiastaI=
zmodófikowanó=szczególnie=w=ufu=wKI=z=którego=to=okresu=pochodzi=też=znaczna=część=zabudowó=częściowo=
drewnianejI=o=charakterze=małomiasteczkowómK=Centralną=dominantą=założenia=jest=położonó=na=wóniesieniu=
terenu= neogotócki= kościół= parafialnó= śwK=hatarzónóK= Centrum= założenia= staromiejskiego= jest= czworokątnó=
ptaró=oónek=–=obecnie=mlac=gana=mawła=ffK=mlac=nie=zachował=pierzei=wschodniejI=którą=rozebrano=w=czasie=
wojnó=pod=poszerzenie=ulicóK==

dros= historócznej= zabudowó= wóstępuje= na= terenie= kowego= jiastaI= wczesnoJdziewiętnastowiecznego=
założenia= osadó= rękodzielniczejK= rkład= planistócznó= jest= w=zasadzie= zachowanóI= jego= centrum= stanowi=
zbliżonó= do= kwadratu= kowó= oónek= –= obecnie= mlac= hilińskiegoK= aominującó= tóp= zabudowó= stanowił=
drewnianó= „dom= tkacki”= o=osiowóm= układzieI= z=częścią= wejściową= w=najokazalszóch= obiektach=
zaakcentowaną= quasiJportókiemK= wabudowa= fabróczna= lokowała= się= przede= wszóstkim= Echoć= nie= tólkoF= na=
skrajach=obszaruI= mniej=więcej= wzdłuż= rzeki=_zuróK= ld=końca=ufu=wK= do= lat= międzówojennóch=parterowa=
zabudowa= zaczęła= podlegać= procesowi= wómianó= na= domó= piętroweI= czasem= o=charakterze= czónszowómK=
mroces=ten=został=zatrzómanó=po=NV4R=rKX=w=ff=połK=wieku=znaczące=zmianó=przóniosło=wprowadzenie=bloków=
mieszkalnóch= w=środku= kilku= kwartałów= układu= lokacójnegoK= ka= przestrzeni= ostatnich= PM=lat= nastąpiła=
poważna= erozja= tej= historócznej= strukturóK= wachowała= się= ona= najlepiej= wzdłuż= ulicó= karutowicza= i=na=
wschód= od= mlacu= hilińskiegoK= wabudowa= przemósłowa= jest= adaptowana= ad= hoc= na= inne= funkcje= oraz= –=
w=znacznej=mierze=–=opuszczonaK==



=
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lchroną= konserwatorską= o=charakterze= obszarowóm= objęte= zostałó= elementó= układu= nowomiejskiegoK=
dranice= stref= przedstawione= zostałó= na= mapie= nr= NK= kajważniejsze= działania= rewitalizacójne= mają= się=
docelowo= skupiać= na= terenie= marku= hulturowego= „jiasto= qkaczó"K= gest= to= pierwszó= w= molsce= park=
kulturowóK=gego=powstanie=ma=na=celu=ochronę=szczególnie=cennego=zespołu=zwartej=zabudowó=drewnianej=z=
początków=ufu=wieku=J=tzwK=domów=tkaczóK=

cormó=ochronó=dziedzictwa=kulturowego=na=obszarze=miasta=podlegającóm=rewitalizacjiW=

■ OU=obiektów=wpisanóch=do=rejestru=zabótków=oraz=dwa=układó=urbanistóczneI=J=wszóstkie=

znajdują=się=na=terenie=ptarego=i=kowego=jiastaI=

■ okK=NPM=obiektów=wpisanóch=do=ewidencji=zabótkówI=

■ N=park=kulturowó=na=terenie=kowego=jiastaK=

t=założeniu=mark=hulturowó=„jiasto=qkaczó"=ma=bóć=również=terenem=gdzie=przenoszone=będą=zabótkoweI=
drewniane=budónki=z=innóch=części=miastaK=aotóczó=to=zwłaszcza=obiektów=zagrożonóch=zniszczeniemI=bądź=
najbardziej=zdegradowanóchK= =

aziedzictwo= staromiejskie= chronione= jest= głównie= za= pomocą= wpisu= do= rejestru= pojedónczóch= obiektówK=
drupują=się=one=przó=ulicó=Łęczóckiej=i=przó=mlacu=gana=mawła=ffK==
=

NKPK=lchrona=środowiska=

kajistotniejszóm= i= szczególnie= charakteróstócznóm= w= krajobrazie= elementem= jest= dolina= rzeki= _zuróI= o=
kierunku= na= ogół= równoleżnikowómK= dórne= krawędzie= dolinó= w= centralnej= i= wschodniej= części= miasta=
uformowane=są=na=wósokości=około=OMM=m=nKpKmKI=a=dno=dolinó=w=śródmieściu=znajduje=się=na=poziomie=NUM=
m=nKpKmK=jiasto=rozwinęło=się=przó=rzece=i=dopiero=w=dobie=uprzemósłowienia=i=rozwoju=miastaI=urbanizacja=
rozprzestrzeniła=się=na=stoki=dolinne=i=przóległe=powierzchnie=wósoczóznoweK=

rpadek= przemósłu= chemicznego= i= włókienniczego= w= wgierzu= spowodował= znaczącą= poprawę= stanu=
środowiska=naturalnegoK=molepszóła=się=czóstość=wodó=w=_zurzeI=zmniejszóła=się=również=emisja=dwutlenku=
siarki= EplOFI= co= bóło= bezpośrednio= spowodowane= likwidacją= palenisk= węglowóch= w= mieścieK= katomiast=
znaczącó= wzrost= ruchu= kołowego= wónikającó= z= przebiegu= przez= miasto= trasó= krajowej= nr= NX= będącó=
bezpośrednim=skutkiem=zwiększenia= się= ilości=samochodówI=powoduje=utrzómówanie=się= znacznóch=stężeń=
tlenku=azotuK=oównież=mimo=wspomnianego=zmniejszenia=emisji=zanieczószczeńK=

Główne=źródła=zanieczószczeń=atmosferó=na=obszarze=centralnóm=miasta=toW=

— ogrzewnictwo=Epaleniska=węgloweFI=

— ruch=kołowóK=

tedług=raportu=tojewódzkiego=fnspektoratu=lchronó=Środowiska=w=ŁodziI=wgierz=został=sklasófikowanó=w=
f= klasie= stanu= zanieczószczenia= powietrza= w= zakresie= emisji= dwutlenku= azotuI= półu= zawieszonego= i=ozonuK=
kajlepsza=sótuacja=wóstępuje=w=ilości=emisji=ołowiu= i= tlenków=azotu= EklxF =J =kwalifikacja =do=klasó=fffK =gak=
wspomnianoI= w= wgierzu= zanotowano= znacznó= opad= rocznó= półu= wónoszącó= N4T= gLmO= rokI =co =jest =jedną=
z=najwóższóch= wartości= w= województwie= łódzkim= Enorma= uaZOMM= gLmO= rokFK =katomiast =stężenie =półu =
zawieszonego=od=OMMM=roku=nie=wókazuje=przekroczeń=normóK=

tskazane=wóniki=dotóczą=w=praktóce=centrum=miastaI=czóli=rejonu=ptarego=oónkuI=ulK=aługiej=i=placu=gana=
hilińskiegoK=kiektóre=ze=wspomnianóch=zanieczószczeń=są=skutkiem=przebiegu=przez=miasto=drogi=krajowej=
nr=N=EulK=ŁódzkaI=alK=Armii=hrajowejI=ulK=ŁęczóckaFK=



=
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lbecnie= liczba= pojazdów= przejeżdżającóch= przez= wgierz= tą= drogąI= przekroczóła= PM=MMM= w= ciągu= dobóK=
tedług= badań= z= NVV4= rokuI= ta= ilość= miała= zostać= osiągnięta= w= OMNM= rokuK= oadókalną= zmianę= w= zakresie=
zanieczószczeń= komunikacójnóch= może= przónieść= jedónie= eliminacja= tranzótuI= oraz= rozwój= komunikacji=
publicznejK=
=

NK4K=ptruktura=własnościowa=

NK4KNK=Terenó=komunalne=

te=władaniu=dminó=jiasto=wgierz=znajduje=się=4UT=haI=czóli=NNIRB=powierzchni=miastaK=w=tej=powierzchni=
NLO=to=terenó=zurbanizowaneK=qerenó=budowlane=zajmują=jedónie=VT=haI=czóli=OIPB=powierzchni=wgierzaK=

gednak= w= centrumI= na= obszarze= międzó= ulicamiW= P= jajaI= ksK= gerzego= mopiełuszkiI= gana= eenróka=
Dąbrowskiego=i=N=jajaI=udział=gruntów=miejskich=sięga=RMB=powierzchniK=

wwraca= uwagę= dużó= odsetek= gruntów= o= nieuregulowanóm= stanie= prawnóm= lub= nieznanóm= adresie=
zamieszkania=właścicielaK=

=

NK4KOK=Budónki=komunalne=

jiasto= posiada= do= dóspozócji= 4MU= budónków= mieszkalnóchK= mod= względem= okresu= powstania= można= je=
podzielić=na=P=grupóW=

=

NK= wóbudowane=przed=NVNU=rokiem= O4T=budónków= SNB=zasobów=

OK= wóbudowane=w=latach=NVNUJNV4R= UP=budónki= = OMB=zasobów=

PK= wóbudowane=po=NV4R=roku= TV=budónków= NVB=zasobów=

t=rejestrze=zabótków=znajduje=się=N4=budónkówI=w=ewidencji=zabótków=–=RO=budónkiK=lkoło=OMB=zasobów=
mieszkaniowóch=stanowią=obiektó=drewnianeK=

waledwie= NOB= budónków= posiada= pełne= wóposażenie= w= infrastrukturę= technicznąI= natomiast= aż= TMB=
obiektów= jest= wóposażonóch= jedónie= w= wodociąg= lub= nie= posiada= żadnóch= instalacji= Epoza= instalacją=
elektrócznąFK=

lkoło=NMB=zasobu=kwalifikuje=się=do=rozbiórki=bądź=remontu=kapitalnegoI=drugie=tóle=wómaga=wóposażenia=
w= podstawowe= instalacje= techniczneK= ka= terenie= objętóm= rewitalizacją= odsetek= budónków= wzniesionóch=
przed=NV4R=roku=sięga=VMBK=mrawie=wszóstkie=budónki=kwalifikujące=się=do=rozbiórki= lub=remontu=również=
znajdują=się=na=obszarze=rewitalizacjiK=

monadto= szczególnie= palącóm= problemem= jest= ogromne= zagęszczenie= lokatorów= w= poszczególnóch=
budónkachK= t= niektóróch= drewnianóch= domach= tkackich= ilość= najemców= sięga= PMJPRI= podczas= gdó=
pierwotnie=przeznaczone=bółó=one=dla=zaledwie=OJ4=rodzin=Emaksimum=OM=osóbFK=

t=rK=OMMV= rozpoczęto= realizację= programu= remontów= i=adaptacji= zabótkowej= architekturó= drewnianej=
finansowanego=z=tzwK=jechanizmu=korweskiego=i=buropejskiego=lbszaru=dospodarczegoI=w=ramach=
działań= związanóch= z=funkcjonowaniem= marku= hulturowego= „jiasto= qkaczó”K= druntownemu=
remontowi= poddano= czteró= obiektóX= stanowią= one= obecnie= modelowe= przókładó= modernizacji=
drewnianej=substancji=zabótkowejK==
=



=
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NK4KPK=bfektówność=energetóczna=budónków= =
=
kależó= stwierdzić= ogólnie= niski= poziom= efektówności= energetócznej= budónków= w= historócznóm=
centrum=wgierzaK=monad=VMB=zabudowó=na=terenie=objętóm=rewitalizacją=nie=spełnia=współczesnóch=
norm=energetócznóchK=wnaczna=cześć== zabudowó=pochodzi=z=przełomu=ufu=i=uu=wiekuI=a=budónki=
wzniesione=później=również=reprezentują=tradócójnóI=wósokoemisójnó=sposób=zabudowóK=
mroblem= bK= niskiej= efektówności= energetócznej= budónków= dotóczó= zwłaszcza= budónków=
mieszkalnóch=–= jest= to= warunkowane= szczególnie=wósokimi=wómaganiami=przepisów= wobec= tego=
rodzaju=zabudowóK=
ala= zobrazowania= skali= problemu= na= obszarze= objętóm= iokalnóm= mrogramem= oewitalizacji= =
zamieszczono= obliczenia= współczónników= = przenikania= ciepła= dla= przókładowego= budónku=
drewnianego= z= terenu= marku= hulturowego= „jiasto= qkaczó”= oraz= tópowego= wielorodzinnego=
budónku= mieszkalnego= z=początku= ff= połowó=uu=wiekuK=qego= rodzaju= zabudowa= jest= najbardziej=
charakteróstóczna=dla=centralnego=obszaru=rewitalizacjiK==
Ściana =tóp =A=–= tópowa= ściana=budónku= tkackiego=z= terenu=marku=hulturowego= „jiasto= qkaczó”I=
wzniesionego= na= przełomie= ufu= i= uu= wiekuK= _udónek= drewnianó= w= konstrukcji= zrębowejI=
oszalowanó=od=zewnątrzK==
Ściana=tóp=_=–=tópowa=ściana=wielorodzinnego=budónku=mieszkalnego=z=obszaru=rewitalizacji=EulK=
CezakaFI= wzniesionego= na= początku= ff= połowó= uu= wiekuK= _udónek= w= konstrukcji= murowanej=
z=cegłó=pełnejI=otónkowanóK==
=
lbliczenia=
k=Z=współczónnik=przenikania=ciepła=przegrodó=
o=Z=opór=cieplnó=przegrodó=

o=Z=dL λ= gdzieW= = d=–=grubość=przegrodó= = = = = = = = = = = = = = = =
o=Z=NLk==
k=ZNLo===

=
=
=

ŚCfAkA= = = = =
tóp=A= tAopqtY= drubość=

warstwó=xdz=
EcmF=

tspółczónnik=λ=dla=
materiału=
EtLmhF=

= J=szalunek=xdeskiz= = PIM= MINU=
= J=drewno== NSIM= MINU=
= J=tónk=wewnętrznó=xna=trzciniez= = OIM= MITR=

=
NLk=Z=MINO=H=MIM4=H=MIMPLMINU=H=MINSL=MINUH=MIMOLMITR=

= NLk=Z=MINO=H=MIM4=H=MINT=H=MIUV=H=MIMOT=
= NLk=Z=NIO4T=mO=x=kLt=
= k=Z=MIUMO=tLmO= = = = = Y = = =kmaxZMIP=tLmO= = =
=
=
=
=
=
=



=
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ŚCfAkA= = = =
tóp=B= tAopqtY= drubość=

warstwó=xdz=
EcmF=

tspółczónnik=λ=dla=
materiału=
EtLmhF=

= J=tónk=zewnętrznó= = NIR= MIU=
= J=mur=z=cegłó=pełnej=na=zaprawie=

cementowoJwapiennej=
RUIM= NIM=

= J=tónk=wewnętrznó= = NIR= MIU=
= = = = = = = = = =
= = = =
= NLk=Z=MINO=H=MIM4=H=MIMNRLMIU=H=MIRULNIM=H=MIMNRLMIU=
= NLk=Z=MINO=H=MIM4=H=MIMNV=H=MIRU=H=MIMNV=
= NLk=Z=MITTU=mO=x=kLt=
= k=Z=NIOUR=tLmO= = = = = Y = = =kmaxZMIP=tLmO= = =
=
wgodnie= z= obowiązującómi= przepisamiI= czóli= rozporządzeniem= jinistra= fnfrastrukturó= z= dnia= NO=
kwietnia= OMMO= rK= w= sprawie= warunków= technicznóchI= jakim= powinnó= odpowiadać= budónki= i= ich=
usótuowanie= EazKrKkr= TR= pozK= SVMF= współczónnik= przenikania= ciepła= dla= ścianó= zewnętrznej= nie=
powinien=bóć=wóższó=niż=MIP=tLmO== Ezgodnie=z=załącznikiem=nr=O=wLw=rozporządzeniaFK=
qómczasem= jak= wókazano= powóżejI= dla= budónku= A= współczónnik= ten= przekroczono= niemal=
trzókrotnieI= a= dla= budónku= _= –= ponad= czterokrotnieK= cakt= ten= należó= uznać= = za= szczególnie=
niekorzóstnó=z=punktu=widzenia=efektówności=energetócznej=budónkuK==
mowszechnó=w=centrumI=tradócójnó=sposób=ogrzewania=za=pomocą=pieców=na=paliwo=stałeI=również=
zalicza=się=do=metod=o=szczególnie=niskiej=efektówności=energetócznej=Esprawność=pieca=węglowego=
starego=tópu=wónosi=od=4M=do=SMBFK=
=
t=celu=poprawienia=niekorzóstnej=sótuacji=proponuje=się=podjęcie=działań=termoJmodernizacójnóch=
EociepleniaI= wómiana= stolarki= okiennejF= oraz= poprawę= efektówności= sóstemów= ogrzewania=
Emodernizacja=infrastrukturó=CKlKFK=
=

NKRK=fnfrastruktura=techniczna=

NKRKNK dospodarka=odpadami=

póstem=gospodarki=odpadami=stałómi=w=wgierzu=opiera=się=na=założeniach=maksómalnej=segregacji=odpadów=
i=wókorzóstaniu=produktów=procesów=technologicznóchI=oraz=ograniczenia=do=minimum=ilości=i=asortómentu=
produktów=trwale=deponowanóch=na=wósópiskuK=

t= trakcie= przógotowania= jest= projekt= wókorzóstania= termicznej= utólizacji= odpadów= z= zastosowaniem=
najnowocześniejszóch= technologiiK= rruchomienie= powóższego= rozwiąże= definitównie= problem= utólizacji=
odpadów=w=mieścieK==

=

NKRKOK todociągi=

Długość= sieci= wodociągowej= w= wgierzu= w=ostatnich= latach= wzrasta= sóstematócznieK= t=OMMV=rK= wónosiła=
NSTIN=kilometrów=ENRR=km=w=OMMU=rKFK=w=sieci=korzósta=VRB=mieszkańców=miastaK==

jiasto=posiada=wodociąg=komunalnóI= w=którego=skład=wchodziW=ujęcie=wodóI= stacja=uzdatniania=wodó=oraz=
sieć= rozprowadzającaK= Średni= pobór= wodó= w= OMMP= roku= kształtował= się= na= poziomie= 4MS= mPLhK= ptacja=



=

NN 

wodociągowa= z= urządzeniami= do= uzdatnianiaI= gromadzenia= i= przesółania= wodó= Ezmodernizowana= na=
początku=lat=dziewięćdziesiątóchF=pozwala=na=zasilenie=całego=miasta=w=wodę=o=parametrach=chemicznóch=i=
bakteriologicznóch=odpowiadającóch=obowiązującóm=normomK=

gakość= sieci= wodociągowej= jest= niskaK= wnaczna= jej= częśćI= zwłaszcza= w= centrumI= jest= wókonana= z= rur=
azbestowoJcementowóchK= _rak= magistral= jest= jednóm= z= najważniejszóch= czónników= ograniczającóch=
w=poważnóm=stopniu=pokrócie= zapotrzebowania= na= wodęK= mrzesółanie=wodó=siecią= rozdzielczą= do=obszaru=
odległego= od= stacji= powoduje= strató= ciśnieniaI= a= w= konsekwencji= okresowe= niedoboró= wodóK= t= związku=
z=tóm=należó=kontónuować=modernizację=sieci=wodociągowej=na=terenie=centrum=miastaK==

=

NKRKPK hanalizacja=sanitarna=i=oczószczanie=ścieków=

ka=terenie=miasta=istnieje=sóstem=kanalizacji=rozdzielczejI=złożonó=z=kanałów=sanitarnóch=do=odprowadzania=
ścieków=bótowoJgospodarczóch= i= przemósłowóch= oraz= sieć= kanałów= deszczowóch= do=odprowadzania= wód=
opadowóchK=hanałó=wókonane=są=z=rur=betonowóchI=kamionkowóch=i=msCK=

t= śródmiejskiej= części= miasta= Ew= ulicó= mopiełuszki= i= aąbrowskiegoF= istnieją= fragmentó= kanalizacji=
sanitarnejI= do= której= kierowane= są= wodó= opadoweK= lbsługują= one= zabudowę= mieszkaniowąI= usługową=
i=przemósłowąI= głównie= w= centrum= miastaK= aługość= sieci= kanalizacójnej= w= wgierzu= wzrasta= co= rokuK=
t=OMMV=rK= wónosiła= UMIP= kilometró= ETTIR=km=w=OMMU=rKFK= w=kanalizacji= korzósta= prawie=TRB= mieszkańcówK=
_udónki= nieskanalizowane= znajdują= się= przede= wszóstkim= na= „staróch= przedmieściach”= i=w=obszarze=
centralnómK= =

Ścieki= odprowadzane= są= do= nowoczesnej= oczószczalni= ścieków= o= wódajności= do= O4=MMM=mPLdobęK= Ścieki=
z=terenu= miasta= doprowadzane= są= do= oczószczalni= za= pomocą= dwóch= kolektorów= o= średnicó= NOMM= i= SMM=
milimetrówK= =

=

NKRK4K hanalizacja=deszczowa=

wnaczna= część= miasta= odwadniana= jest= powierzchniowoK= w= większości= terenów= miasta= Ew= tóm= również=
centrumF= wodó= opadowe= odprowadzane= są= do= przódrożnóch= rowów= lub= do= cieków= wodnóch= Eprzede=
wszóstkim=do=rzeki=_zuróFK=

rkład= miejski= kanalizacji= deszczowej= rozbudowanó= jest= fragmentarócznie= i= w= zasadzie= ogranicza= się= do=
obsługi= terenów=osiedli=budownictwa= wielorodzinnego= oraz= głównóch= ciągów= komunikacójnóch= w=zlewni=
rzeki=_zuróK= tszóstkie=kanałó=deszczowe=wprowadzane=są=bezpośrednio=do= rzekK= ka=wólotach=niektóróch=
kanałów=zamontowane=są=separatoróI=któróch=zadaniem=jest=usuwanie=substancji=ropopochodnóchK=

=

NKRKRK bnergetóka=

aostawa= mocó= do= wgierza= następuje= z= krajowego= sóstemu= energetócznegoK= _ezpośrednie= zasilanie=
odbiorców=następuje=za=pośrednictwem=stuJkilkudziesięciu=stacji=transformatorowóch=NRLMI4=xksz=oraz=sieci=
kkK= pieci= pk= i= kk= na= obszarach= intensównej= zabudowó= wókonane= są= jako= linie= kabloweI= a= na= terenach=
peróferójnóch= prowadzone= są= napowietrznieK= oównież= na= terenach= ścisłego= centrum= Eulice= karutowiczaI=
oembowskiegoF=zasilanie=prowadzone=jest=z=linii=napowietrznóchK=

iinia= energetóczna= OOM= ks= należó= do= molskich= pieci= bnergetócznóch= pKAK= iiniami= NNM= ks= administruje=
wakład=bnergetócznó=ŁódźJjiastoI=tódział=kajwóższóch=kapięćK=pieci=średniego=i=niskiego=napięcia=oraz=
stacje= transformatorowe= znajdują= się= w=gestii=wakładu= bnergetócznego= ŁódźJjiasto= J= oejon=bnergetócznó=



=

NO 

wgierzK= Średnie= zapotrzebowanie= mocó= szczótowej= przekracza= NO= jtK= wakład= bnergetócznó= dósponuje=
nadwóżkami=mocó=wóstarczającómi=do=zaspokojenia=wzrastającóch=potrzeb=w=mieścieK=

=

NKRKSK dazownictwo=

Długość=sieci=gazowej=w=wgierzu=wónosiła=w=OMMV=rK=NS4IT=kilometrów=ENSOIP=km=w=OMMU=rKFX=korzósta=z=niej=
prawie=S4B=mieszkańcówK=Aktualnie=nie=wóstępuje=ograniczenie=odnośnie=wódajności=źródła=gazuK=t=razie=
takiej=potrzebó=możliwa=będzie=rozbudowa=istniejącejI=bądź=budowa=nowej=stacji= redukcójnoJpomiarowej=f=
stopnia=w=wgierzuI=co=przóczóniłobó=się=do=zwiększenia=liczbó=odbiorcówK=aotkliwó=jest=brak=sieci=gazowej=
w=ulicó=aługiejI=na=odcinku=od=plK=gana=hilińskiego=do=alK=Armii=hrajowejK=

wakład= „dazownia= Łódzka"I= deklaruje= gotowość= zrealizowania= niezbędnóch= sieciI= które= umożliwią=
zaspokojenie=wzrastającóch=potrzeb=energetócznóchK=
=
NKRKTK=lgrzewnictwo=

wadania= z= zakresu= ogrzewania= miasta= spełnia= mrzedsiębiorstwo= bnergetóki= CieplnejK= pcentralizowanóm=
układem= ciepłowniczóm= nie= jest= objęte= śródmieścieI= ani= mieszkalne= budónki= wielokondógnacójne= oraz=
osiedla= budownictwa= jednorodzinnegoK= tiększość= zabudowó= ogrzewana= jest= poprzez= piece= węglowe=
Ezwłaszcza= w=obszarze= centralnóm= i= na= „staróch= przedmieściach”FI= część= za= pośrednictwem= kotłowni=
lokalnóch=Eosiedla=powojenneI=w=tóm=przó=ulK=CezakaFK=

kależó= wspomnieć= o= jeszcze= jednómI= alternatównóm= źródle= energii= cieplnejK= ltóż= wgierz= położonó= jest=
w=obrębie= basenu= wód= geotermalnóchI= któróch= zasób= wónosi= około= NMMJNRM= mPLhK= todó= geotermalne=po=
odpowiednich= zabiegach= technologicznóch= mogą= bóć= wókorzóstane=do= ogrzewaniaI= przógotowania= ciepłej=
wodó=użótkowejI=oraz=do=celów=balneologicznóch=i=rekreacójnóchK=

=

=

NKSK=homunikacja=

NKSKNK=arogi=

t= granicach= administracójnóch= wgierza= znajduje= się łącznie= NVSIS= km= dróg= publicznóchK= moniższa= tabela=
przedstawia=szczegółowe=zestawienie=długości=xw=kilometrachzK=

gedónie= 4NB= długości= dróg= w= wgierzu= posiada= nowoczesnó= sposób= utwardzeniaK= _lisko= OLP= ERTIRBF=
wszóstkich=dróg=posiada=nawierzchnię=gruntową=Edane=z=OMM4=rKFK=

zarządca= bitumiczna= elemK=drobnowómiarowe=
EbrukI="polbruk"I=

trólinkaF=

gruntowa=H=
tłuczeń=i=szlaka=

inne= oAwbj=

krajowe= VIUR= J= J= J= VIUR=
wojewódzkie= PIPP= J= J= J= PIPP=
powiatowe= NSIRR= MINS= OIVN= J= NVISO=
miejskie= PRIPP= N4IST= NNOINT= NISP= NSPIUM=
oAwbj= SRIMS= N4IUP= NNRIMU= NISP= NVSISM=

=

=_________________________________=rodzaj=nawierzchni= __________________________________==

=



=

NP 

ptan= nawierzchni= okK= 4MB= dróg= miejskich= i= powiatowóch= należó= określić= jako= złóK= t= dobrej= kondócji=
znajdują= się= natomiast= drogi= krajowe= i= wojewódzkieK= rkład= drogowó= charakterózuje= się= brakiem=
infrastrukturó= obwodnicowejK= mrzez= obszar= centralnó= prowadzi= tranzót= o=znaczeniu= krajowómI= a= nawet=
międzónarodowómK=ao=czasu=budowó=sieci=autostrad=i=dróg=ekspresowóch=podstawowe=znaczenie=zachowa=
droga= krajowa= nr=N= przebiegająca= ulicami= ŁódzkąI= alK=Armii= hrajowej= i=ŁęczóckąK= mrzecina= ona= obszar=
staromiejski=dwiema=jezdniami=EO=x=O=pasóFI=zacierając=historóczne=gabarótó=ptarego=oónkuK==

póstem=parkowania=w=centrum=jest=nieefektównó=i=wadliwie=zorganizowanóK=t=kilku=miejscach=parkuje=się=
w=sposób=improwizowanó=na=terenie=dawnóch=działek=budowlanóchK=hompleksó=blaszanóch=garażó=stanowią=
nieraz=obiektó=szczególnie=dósharmonizujące=z=tradócójną=zabudowąK==

tprawdzie= NLP= wópadków= zdarza= się= na= drodze= krajowej= nr= NI= to= najniebezpieczniejszą= ulicą= wgierza=
pozostaje=ulK=aługa=ze=wskaźnikiem=OIT=wópadkuLNMM=pojazdówL=godzK=szczótuL=kilometrK=

=

NKSKOK=Transport=publicznó=

modstawą= transportu= publicznego= wewnątrz= wgierza= jest= rozbudowanó= układ= komunikacji= autobusowejI=
obsługującej= najważniejsze= części= miastaK= homunikacja= zewnętrzna= obsługiwana= jest= przez= dwie= linie=
tramwajoweI= dwie= linie= miejskie= Elinie= łączące= z=ŁodziąF= oraz= prówatne= linie= autobusowe= EpodmiejskieFK=
rtrzómana=zostanie=również=trasa=linii=tramwajowej=nr=NS=Edo=ŁodziF=prowadząca=ulK=N=jaja=do=placu=gana=
hilińskiegoK= mlanowana= jest= kompleksowa= modernizacja= sieci= tramwajowejK= wamierzeniem= Łódzkiego=
rrzędu= jarszałkowskiego= jest= modernizacja= podmiejskich= połączeń= kolejowóch= Euruchomienie= tzwK=
Łódzkiej= holei= AglomeracójnejFI= dla= któróch= planowana= jest= reaktówacja= stacji= wgierz= mółnoc= i=budowa=
nowóch= przóstankówK= t=OMNN=rK= przeprowadzonó= został= remont= budónku= obsługi= podróżnóch= na= stacji=
wgierzK= =

tielkość= wgierzaI= a= zwłaszcza= strefó= centralnej= idealnie= predestónuje= miasto= do= oparcia= komunikacji=
wewnętrznej=na=ruchu=pieszómI=a=zwłaszcza=rowerowómK=kiestetó=brakuje=osobnej=infrastrukturóI=a=zarówno=
ruch=rowerowó=jak=i=pieszó=podporządkowane=są=komunikacji=kołowejK=

=

NKSKPK=ptruktura=modalna=

Średnia=struktura=udziału=poszczególnóch=środków=komunikacjiK=

modróże=wewnętrzneW=

podróże=piesze= J=RMB=

komunikacja=zbiorowa= J=PNB=

komunikacja=indówidualna= J=NVB=

ouch=rowerowó=stanowi=maxK=UB=Ew=okresie=letnimFK=

=
mowóższe=dane=wskazują=na=dużó=udział=tzwK=komunikacji=„miękkiej"=Epieszej=i=rowerowejF=w=ruchuK=

=

=

modróże=zewnętrzneW=



=

N4 

=

komunikacja=zbiorowa= SNB=Ew=tóm=minK=4RB=przewozó=tramwajoweF=
komunikacja=indówidualna= PSB=

inne= PB=
=

_adania= prowadzone= w= centrum= wgierza= w=NVV4=rK= wókazówałó= duże= natężenie= ruchu= kołowegoK=
t=godzinach=szczótu=strumień=pojazdów=wónosił=na=bardziej=obciążonóch=ulicachW=

=

ulK=Łódzka=Eprzó=ulK=P=jajaF= NSRM=pojazdówLh=

ulK=aługa=EplK=gana=hilińskiegoF= SVR=pojazdówLh=

ulK=N=jaja=EplK=gana=hilińskiegoF= 4VR=pojazdówLh=

ulK=P=jaja=Eprzó=ulK=ksK=gerzego=mopiełuszkiF= 4UR=pojazdówLh=

=

mroblememI=ale=również=wciąż=niewókorzóstaną=szansą=jest=przebieg=trasó=krajowej=nr=NK=ptanowi=ona=źródło=
hałasu= i= zanieczószczeńI= będąc= trudno=przekraczalną= barierą= urbanistócznaK= qrwają= intensówne=prace=nad=
wóbudowaniem=tzwK=zachodniej=obwodnicó=aglomeracji=łódzkiejI=czóli=trasó=pJN4K==
=

NKTK=aiagnoza=stanu=istniejącego=

=

tókorzóstanie=terenuI=struktura=przestrzenna=
=

modsumowującI=w=zakresie=stanu=zagospodarowania=przestrzennego=i=jego=zabudowó=daje=się=zaobserwować=
następujące=zjawiskaW= =

■=proces=zaniku=ulicó=i=placu=jako=wnętrz=urbanistócznóch=J=podstawowego=tworzówa=przestrzeni=publicznejI=

■ pogłębiającó= się= proces= opuszczenia= i= „odłogowania"= terenów= w= centrumI= zwłaszcza= terenów=
pofabrócznóch=oraz=wnętrz=kwartałów=J=ogólne=słabe=wókorzóstanie=terenów=budowlanóchI=

■ zahamowanie=naturalnego=procesu=wómianó=i=intensófikacji=zabudowóI=

■ znaczącó=ruch=budowlanó=na=terenach=peróferójnóchI=„rozlewanie=się”=strukturóI==

■ brak=tendencji=do=wókształcenia=się=funkcji=usługowej=wzdłuż=pierzei=ulic=i=placówI=zastępowanie=jej=
niskostandardowóm=handlem=tópu=bazarowegoK=

=

lchrona=dziedzictwa=kulturowego=

■ destrukcja=zabótkowego=układu=lokacójnego=–=przede=wszóstkim=kowego=jiastaI=



=

NR 

■ postępująca= degradacja= wósokiej= klasó= dziedzictwa= kulturowegoI= realizowanó= obecnie= program= marku=

hulturowego=„jiasto=qkaczó”=stanowi=szansę=na=powstrzómanie=tóch=procesów=w=wóniku=oddziałówania=

jako=projekt=demonstracójnóI==

■ dezaktualizacja= i=nieskuteczność= niektóróch=administracójnóch= form=ochronó=zabótkówI= w= tóm=wpisów=
do=rejestru=EnpK=układ=urbanistócznó=ulicó=N=jajaFI=

■ degradacja= historócznego= parku= miejskiego= –= niezdefiniowanó= przestrzennie= obszar= bez= infrastrukturó=
funkcjonalnejK=

=

lchrona=środowiska= =

■ znacznó=rocznó=opad=półów=w=centrum=miastaI=

■ znacząca=uciążliwość=nadmiernego=ruchu=kołowego=J=hałas=i=drganiaI=

■ zagrożenie=dolinó=rzeki=_zuró=zanieczószczeniami=i=wadliwą=gospodarką=przestrzennąI=

■ niezgodna=z=charakterem=miejsca=funkcja=bazó=samochodowej=w=sąsiedztwie=parku=miejskiegoK=

=

ptruktura=własnościowa=

■= znacznó=udział=własności=komunalnej=w=centrum=miastaI=

■= znacznó=odsetek=gruntów=o=nieuregulowanóm=stanie=prawnómK==

fnfrastruktura=techniczna=

■ słabe=wóposażenie=w=podstawową=infrastrukturę=techniczną=w=centrum=miastaI=zwraca=uwagę=niedostatek=
sieci=gazowej=i=ciepłowniczejI=oraz=znikome=zaopatrzenie=w=kanalizację=deszczowąI=

■ zużócie=techniczne=znacznego=fragmentu=sieci=wodociągowejI=kanalizacójnej=i=energetócznej=w=centrum=
miastaI=

■ niewókorzóstane=nadwóżki=energii=cieplnejK=

=

homunikacja=

■ brak=możliwości=ominięcia=obszaru=centralnego=miasta=przez=ruch=tranzótowóI==

■ brak=dróg=rowerowóch=i=zorganizowanóch=ciągów=pieszóchI=

■ nieefektównó=sóstem=parkowania=w=centrumI=

■ konflikt=międzó=środowiskiem=mieszkalnóm=i=pracóI=a=uciążliwością=funkcji=komunikacójnejI=

■ organizacja= ruchu= i= układ= prostóch= ulic= umożliwia= rozwijanie= nadmiernóch= prędkości= Ebrak= urządzeń=

uspokajania=ruchuFK=

=
=

=



=

NS 

OK=dospodarka=
=
OKNK=ptruktura=gospodarcza=

lgółem=liczba=podmiotów=gospodarczóch=działającóch=w=wgierzu=sóstematócznie=spada=Egłównie=w=sektorze=
podmiotów= prówatnóchFK= t=OMNM=rK= wónosiła= RRSVI= w=OMMP=rK= –= STURK= lbecnó= trend= wóstąpił= po= okresie=
permanentnego=wzrostuI=notowanóm=na=przełomie=wiekówK==

ptruktura=przedsiębiorstw=wg=ilości=zatrudnionóch=

do=NM=zatrudnionóch= J= = = = = = S4VM=przedsiębiorstw=

od=NM=do=RM=zatrudnionóch= = = J= OOV=przedsiębiorstw=

od=RM=do=ORM=zatrudnionóch=J= RU=przedsiębiorstw=

powóżej=ORM=zatrudnionóch=J= U=przedsiębiorstw=
=
produkt=gospodarczó=w=wgierzu=Erok=OMMOFW=
=
= handel= przemósł= usługi= Budownictwo= =
zł= NKRTO=mln= NKNTNKmln= UUM=mln= VS=mln= PTNV=mln=
xBz= 4OIP=B= PNIR=B= OPIS=B= OIS=B= NMMIMB=
=
gak=widać=przemósł=wciąż=wótwarza=dużą=część=produktu=gospodarczegoK=katomiast=zwraca=uwagę=znikomó=
udział=budownictwa=J=zaledwie=OISB=całościK==

t=wgierzu=działa=mark=mrzemósłowóI=któró=skutecznie=przóciąga=inwestorówK=wlokalizowanó=został=na=

terenie=dawnóch=wakładów=_orutaI=poza=centrum=miastaK=gednak=jego=znaczenie=dla=procesu=rewitalizacji=

może=bóć=znaczneI=choćbó=poprzez=tworzenie=nowóch=miejsc=pracóK=
=

OKOK=dłówni=pracodawcó=

kajważniejsi=pracodawcó=w=wgierzu=to=Eoprócz=sferó=budżetowejFW==

Atlas=pKAK=

Brenntag=molska=ppK=z=oKoK=

burofoam=molska=ppK=z=oKoK=

Torggler=Chimica=pKAK=

t= początkach= lat= dziewięćdziesiątóch= nastąpiło= załamanie= działalności= gospodarczej= opartej= o= tradócójnó=
profil= produkcji= włókienniczej= i= chemicznejK= monadto= spadło= zatrudnienie= w= przemóśleI= budownictwie= i=
transporcieK= katomiast= odnotowano= wzrost= zatrudnienia= w= usługachI= służbie= zdrowiaI= oświacie= i=
administracjiK=kiestetó=większość=nowóch=miejsc=pracó=znajduje=się=poza=ścisłóm=centrum=miastaI=czóli=poza=
obszarem=podlegającóm=rewitalizacjiK=

katomiast= na= obszarze= rewitalizacji= funkcjonuje= kilka= enklaw= aktówności= gospodarczejK= t=kwartale=
sąsiadującóm=z=mlacem=gana= mawła=ff= Eptaróm=oónkiemF=wiele=drobnóch= firm=prowadzi=działalność= w=hali=
targowej=i=na=sąsiadującóm=z=nią=otwartóm=targowiskuK=mo=północnej=stronie=ulK=gana=eenróka=aąbrowskiego=



=

NT 

na= terenach= fabrócznóch= znajduje= się= zespół= obiektów= usługowóch= i= handlowóch= handlu= hurtowego= oraz=
wspomniana=wóżej=baza=samochodów=ciężarowóchK=kadal=działa=odlewnia=EŻelmetFK = =
=

OKPK=aiagnoza=stanu=istniejącego=

■ spadek=liczbó=prówatnóch=podmiotów=gospodarczóch=jest=prawdopodobnie=wónikiem=faktuI=że=większość=

rejestrowanóch= firm= osób= fizócznóch= nie= prowadziła= rzeczówistej= działalności= gospodarczej= i=bóła= formą=

ukrótego=bezrobociaX=potwierdzałbó=to=fakt=małego=wzrostu=ich=liczbó=w=krózósowóm=roku=OMNMX==

■ małe=możliwości=inwestócójne=większości=podmiotów=gospodarczóch=działającóch=w=wgierzuI=

■ niedostateczne=warunki=prowadzenia=działalności=gospodarczejI=

■ niewielka=aktówność=gospodarcza=w=centrum=miastaK==
=

PK=pfera=społeczna=
=
PKNK=ptruktura=demograficzna=

=

tedług=danóch=drp=ludność=wgierza= liczóła=w=OMNM=rK=RT=VMM=osóbK=ka=przestrzeni=ostatnich=dziesięciu=lat=
liczba=ta=wókazuje=pewne=wahaniaI=ale=dominuje=tendencja=spadkowa=ENVVV=rK=–=RU=UNV=osóbFK=wmianó=liczbó=
mieszkańców=w=ostatnim=okresie=ilustruje=tabelaW==
=
Tendencje=w=zmianach=liczbó=i=strukturó=wiekowej=ludności=miasta=wgierza=w=lK=OMM8JNM=
=

ook= OMMU= OMMV= OMNM=
iudność=ogółem=
w=tómW=
= = kobietó=
= = mężczóźni=

RUMRR=
=

OTMPV=
PNMNS=

=

RTVVV=
=

OSVVP=
PNMMS=

RTVMM=
=

OSUUV=
PNMNN=

iudność=w=wieku=
przedprodukcójnóm=

VSVS=
ENSITMBF=

=

VSSM=
ENSISSBF=

VRRO=
ENSIRMBF=

iudność=w=wieku=
produkcójnóm=

PTSV4=
ES4IVPBF=

=

PTPUU=
ES4I4SBF=

PTMVO=
ES4IMSBF=

iudność=w=wieku=
poprodukcójnóm=

NMSSR=
ENUIPTBF=

=

NMVRN=
ENUIUUBF=

NNORS=
ENVI44BF=

=
Analiza=przórostu=naturalnego=na=przestrzeni=ostatnich=kilkunastu=lat=wókazuje=stałe=zmniejszanie=się=liczbó=
dzieci=i=młodzieżóI=a=zwiększanie=udziału=ludności=w=wieku=poprodukcójnómK=t=ostatnich=latach=wóstępuje=
też= spadek= udziału= ludności= w= wieku= produkcójnómK= tóstępuje= też= znaczne= zjawisko= „nadumieralności"=
mężczózn=w=wieku=emerótalnómK=



=

NU 

bfekt=ujemnego=przórostu=naturalnego=jest=w=znacznej=mierze=łagodzonó=przez=napłów=nowóch=mieszkańców=
do=wgierzaK= =

tprawdzie= brak= tak= szczegółowóch= danóch= odnośnie= obszaru= centralnegoI= jednak= analizując= spisó=
wóborców=nie=zanotowano=gwałtownego=odpłówu=mieszkańców=z=tego=terenuK=
=

PKOK=ptruktura=wókształcenia=

ptruktura=wókształcenia=osób=do=SR=roku=żócia=Emłodzież=oraz=osobó=w=wieku=produkcójnómI=ogółem=4O=R4S=
osóbF=w=roku=OMMO== przedstawiała=się=następująco=–=dane=ze=spisu=powszechnegoW=
=

grupó=wiekowe= wóższe= policealne=i=średnie= zasadnicze=zawodowe= podstawowe=
lgółem= 4TMP= NSUOV= VPSM= NNSR4=

NV=lat=i=mniej= J= SPN= OVO= 4USS=
OMJOV=lat= NOUT= 4SNS= NUNP= NMMU=
PMJPV=lat= NN4V= POPU= ONUT= SRM=
4MJ4V=lat= NNTS= 4OON= ORVT= N4OT=
RMJSR=lat= NMVN= 4NOP= O4TN= PTMP=

udział=EBF= NNIMR= PVIRR= OOIMM= OTI4=
=

mrzedstawione=dane=ukazują= szczegółowo=strukturę=wókształcenia= ludności=w=wieku=produkcójnómK= monad=
RMB=posiada=wókształcenie=średnie=lub=wóższeK=ala=grupó=szczególnie=istotnejI=czóli=osób=w=wieku=od=OM=do=
4M=latI=odsetek=ten=jest=znacznie=wóższóK=
=

PKPK=wjawiska=wókluczenia=społecznego=

PKPKNK=Bezrobocie=

pótuację=w=zakresie=bezrobocia=na=przestrzeni=ostatnich=lat=prezentuje=tabelaW=

= rok=OMMU= rok=OMMV=

bezrobotni=ogółem=

w=tómW= =

OUON= PNPU=

z=prawem=do=zasiłku= TUV= TOU=

w=wieku=NUJ44=lata= NSVN= NVTU=

długotrwale=bezrobotni= VRS= UNM=

_ez=pracó=pozostaje=w=wgierzu=PPRV=osóbI= czóli=VINB= ludności= w=wieku=produkcójnóm=EOMNMFK= t=OMM4=rK=
odpowiednie=dane=wóniosłó=SMVM=osób=i=NSINBK=ptan=bezrobocia=w=mieście=pozostaje=zatem=w=bezpośrednim=
związku=z=ogólną=sótuacją=gospodarczą=w=molsceK=wdecódowana=większość=to=osobó=w=przedziale=wiekowóm=
NUJ44=lataK=oównież=większość=stanowią=osobó=pozostające=bez=prawa=do=zasiłkuK==

=

t=OMM4=rK=przeprowadzono=szczegółowe=badania=stopnia=pauperózacji=na=obszarze=kowego=i=ptarego=jiastaK=
ka=okK=TSMM=mieszkańców=obszaru=centralnego=N4UR=żyło=w=rodzinach=dotkniętóch=bezrobociemK=katomiast=
w=ostatnich=latach=na=obszarze=centralnóm=liczba=bezrobotnóch=kształtowała=się=następującoW=



=
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OMMU=rK= OMMV=rK= OMNM=rK=

OPT= POS= 4V4=

t=OMNM=rK=stanowiło=to=prawie=OMB=wszóstkich=bezrobotnóch=w=mieścieI=podczas=gdó=obszar=zamieszkiwało=
okK= NPB=mieszkańców=miastaK=t=liczbie=bezrobotnóch=zdecódowanie=celują= ulice=kowego=jiastaW=aubois=
ENOO=osobóF=i=karutowicza=ENMU=osóbFK=ka=przestrzeni=ostatnich=trzech=lat=liczba=bezrobotnóch=zwiększóła=się=
o=okK=OSM=osóbI= co= stanowi= niemal= połowę= wzrostu= całego= bezrobocia= w=mieścieK= Centrum= wgierza=
zamieszkuje=więc=grupa=ludności=najsłabszej=ekonomicznieK==

=

PKPKOK mrzestępczość=i=przemoc=

moziom=przestępczości= w=wgierzu= utrzómuje= się= na= stosunkowo= niskim=poziomieK= t= obszarze=centralnóm=
zanotowano=w=OMNM=rK=N4M=przestępstw=i=PNO=wókroczeń=Edane=molicjiFK=w=tego=około=OOB=przestępstw=można=
traktować= jako= nie= związane= bezpośrednio= z=mieszkańcami= obszaruI= ponieważ= odnoszą= się= do= kierowania=
pojazdem= mechanicznóm= w=stanie= nietrzeźwościK= pame= interwencje= ptrażó= jiejskiej= na= tóm= obszarze=
stanowiłó=OTB=wszóstkich=interwencji=w=mieścieK=ldnosi=się= to=do=obszaru=stanowiącego=okK=NMB=obszaru=
zurbanizowanego= wgierza= i=zamieszkałego= przez= okK=NPB= całej= populacji= miastaK= ld= początku= OMNM=rK= do=
NO=s=OMNN=rK= przeprowadzono= 4N=interwencji= domowóch= zakończonóch= stwierdzeniem= przópadków=
przemocó= w=rodzinieK= kajwięcej= przópadków= notowano= przó= ulicachW= aubois= ENNFI= oembowskiego= EVFI=
karutowicza=i=N=jaja=Epo=RFK=mroblemó=te=wóstępują=w=obszarze=szczególnie=dotkniętóm=bezrobociemK=

jożna=więc=stwierdzićI=że=przestępczość=w=centralnej=części=wgierzaI=zwłaszcza=na=terenie=kowego=jiastaI=
przekracza=średnią=dla=miasta=i=stanowi=pewien=problem=w=skali=miastaK==

t=OMNN=rK= wgierz= przójął= ”mrogram= przeciwdziałania= przemocó= w=rodzinie”I= obejmującó= działania=
w=szkołachI=powołanie=zespołu=przeciwdziałania=przemocó=przez=jlmpI=instótucjonalne=wsparcie=ofiarK==

=

PKPKPK rbóstwo=

t=wgierzu=przeciętnó=dochód=miesięcznó=na=osobę=w=gospodarstwach=domowóch=ilustruje=tabelaW==
=

=
OMMM= OMMU= OMMV=

w=złotóch=
aochód=rozporządzalnó= = SPOIMV= NMNPIPS= NNNRINM=

w=tómW= = = =
z=pracó=najemnej= OUMIVO= R4OIVU= RRUIUT=
z=gospodarstwa=indówidualnego==
w=rolnictwie= 4TINV= PMIP4=a= 4MIOT=b=

z=pracó=na=własnó=rachunek== RRI4M= TRINN= NMUIMS=c=
ze=świadczeń=z=ubezpieczeń=społecznóch=i=świadczeń=
pozostałóch=d= OMVI4U= PMUISM= PRNISU=

aochód=do=dóspozócji=K== SMPIOM= VSVITV= NMSRIMT=
=

aI=bI=c== Błąd=względnó=szacunków=przekracza=NMB=i=wónosiW=a=–=N4I4TBI=b=–=O4IMTBI=c=NPISVB=
d=ao=OMMU=rK=–=dochód=ze=świadczeń=z=pomocó=społecznej=

wwraca= uwagę= dużó= wzrost= nominalnóch= dochodówI= któró= dokonał= się= w=pierwszej= dekadzie= uuf=wK=
t=OMMV=rK=zakupó=żówności=stanowiłó=O4B=wszóstkich=wódatków=w=rodzinieI=na=ubranie=–=RBI=na=rekreacjęI=



=
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kulturęI= restauracje=i=hotele=–=prawie=NNBK=qa=ostatnia=dana=pozwala=sądzićI=że=istnieje=możliwość=rozwoju=
funkcji=zagospodarowania=wolnego=czasu=jako=elementu=programu=centrum=wgierzaK==

t=OMNN=rK= jiejski=lśrodek=momocó= ppołecznej= udzielił= tam=pomocó= mieszkaniowej=okK=NNRM= osobomI= co=
stanowi= okK=PMB= niemal= NMB= całej= populacjiK= t=skali= miasta= wskaźnik= ten= wónosi= PITBK= kajwiększe=
skupiska= ubóstwa= wóstępowałó= na= ulicach= kowego= jiastaW= auboisI= oembowskiegoI= aługiejI= P=jajaI=
karutowiczaI=N=jajaI=jielczarskiegoI=jak=również=na=ulicó=Łęczóckiej=na=ptaróm=jieścieK==

ka=obszarze=centralnóm=miasto=utrzómuje=lub=dofinansowuje=czteró=świetlice=wóchowawczoJśrodowiskoweK=
rdzielają= one= pomocó= okK= NRM= dzieciomI= zamieszkałóm= głównie= na= obszarze= centralnóm= lub= na= „staróch=
przedmieściach”K= =

=

PKPK4K=mroblem=osób=niepełnosprawnóch==

=
wdiagnozowanie=skali=wóstępowania=zjawiska=niepełnosprawności=i=wiążącóch=się=z=tóm=następstwI=
z= uwagi= na= brak= aktualnóch= danóchI= a= co= za= tóm= idzie= miarodajnóch= i= pełnóch= statóstók= jest=
niezwókle= trudnóm= procesemK= kależó= podkreślićI= iż= brakuje= także= jakichkolwiek= informacji= o=
osobachI= które= pozostają= w= domach= rodzinnóch= i= nigdó= nie= starałó= się= o= potwierdzenie= swojej=
niepełnosprawnościK= mrzedstawionó= poniżej= obraz= jedónie= częściowo= oddaje= kwestie= problemu=
niepełnosprawności=w=powiecieI=także=w=odniesieniu=do=danóch=wojewódzkich=i=ogólnopolskichK==

tedług= danóch= karodowego= ppisu= mowszechnego= iudności= i= jieszkań= z= OMMO=rK= w=powiecie=
zgierskim== zamieszkiwało=OM=NMU=osób=niepełnosprawnóchI=z=czego=N4=OUP=osobó=prawnie=uznane=
za= niepełnosprawne= i= R=UOR= osób= niepełnosprawnóch= biologicznieK= ptanowili= oni= NOISB= ogółu=
populacji=powiatu=zgierskiego= i=proporcje=te=niewiele=odbiegają=od=skali=zjawiska=dla=całego=krajuI=
gdzie=niepełnosprawni= stanowili=N4IPB= ogółu= ludnościI= a= także=od=procentu=badanej=społeczności=
w=województwie=łódzkimI=któró=oscólował=na=poziomie=N4BK=fnformacja=mowiatowego=wespołu=dsK=
lrzekania= o= kiepełnosprawności=w= mowiecie= Łódzkim= tschodnim=wskazujeI= iż= w= samóm=tólko=
OMNM= roku= wódano= NTN4= orzeczeń= z=określeniem= stopnia= niepełnosprawności= dla= mieszkańców=
powiatu=zgierskiego=powóżej=NS=roku=żócia=i=NRO=dla=osób=poniżej=NS=roku=żóciaK=tśród=pierwszej=
kategorii=osób=dominują= osobó=z=podstawowóm=wókształceniem=E4O=BFI=nieco= mniej= jest= osób=o=
wókształceniu= zasadniczóm= i=średnim=Ekolejno= PPB= i=POBFI= jedónie=TIR=B= = to=osobó=po= studiach=
wóższóchK=

wauważalne= jest= natężenie= niepełnosprawności= wraz= z= wiekiem= J= zbiorowość= osób=
niepełnosprawnóch= charakterózuje= się= dużóm= udziałem= osób= w= starszóm= wiekuK= tśród= ogółu=
ludności=województwa= łódzkiego= odsetek= osób= w= wieku= SM= lat= i=więcej= wónosił= NVBI= natomiast=
wśród= niepełnosprawnóch= niemal= połowa= znajdowała= się= w= tóm= wieku= –= 4TIUB= Edrp= OMMOFK=
Adekwatność=powóższej=tendencji=w=przópadku=powiatu=zgierskiego=może=potwierdzać=w=pośredni=
choćbó=sposób=skala=osób=starszóch=ubiegającóch=się=o=różnego=tópu=wsparcie=ze=środków=mcolk=J=
od=lat=wóraźnie=odnotowuje=się=znaczną=przewagę=osób=starszóch=w=zestawieniu=z=ogólną=populacją=
wnioskującóch= niepełnosprawnóchK= t= rejestrze= mowiatowego= Centrum= momocó= oodzinie= na=
przestrzeni= lat= OMMU= J= OMNN= odnotowano= PKTPO= osobó= niepełnosprawneI= które= jednorazowo= bądź=
stale=korzóstałó=z=pomocó=ze=środków=mcolkI=z=czego=około=S4B=to=osobó=powóżej=SM=roku=żóciaK=
webrane= informacje=z=gmin= = i=powiatu=podająI= iż=w=OMMU= roku=do= różnego= tópu=szkół=uczęszczało=
UUU= uczniów= niepełnosprawnóchI= w= OMMV= bóło= ich= USMI= natomiast= w= OMNM= –= URNK= t= jedónej=



=
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działającej=na= terenie=powiatu= zgierskiego= szkole= ponadmaturalnej= J= w=holegium=kauczócielskim=
w=wgierzu=w=latach=OMMU=–=OMNM=nie=odnotowano=osobó=niepełnosprawnej=pobierającej=naukęK==
wa= pochodną= powóższego= można= uznać= zakres= bierności= zawodowej= osób= niepełnosprawnóch=
ENN=T4U=osób=nieaktównóch=zawodowo=w=powiecie=zgierskim=w=OMMOrKI=wobec=N=UUO=pracującóch=
zawodowoF= i= skalę= niepełnosprawnóch= korzóstającóch= z= pomocó= społecznej= EP=TTM= osóbFK=
homunikat= mowiatowego= rrzędu= mracó= w= wgierzu= podałI= iż= w= końcu= grudnia= OMNM= roku= liczba=
zarejestrowanóch=niepełnosprawnóch=wónosiła=RTM=osób=EPM=osób=więcej=niż=przed=rokiemFK=ptatus=
bezrobotnego= posiadało= 4US= osóbI= zaś= uprawnionóch= do= zasiłku= bóło= SOK= w= ogólnej= liczbó=
zarejestrowanóch=niepełnosprawnóch=N4ITB=stanowili=niepełnosprawni=poszukującó=pracóK==
pkalę=niepełnosprawności=wśród=osób=uczącóch=się=i=młodzieżó=ilustruje=tabela=poniżejW=
=

== OMMUrK= OMMVrK= OMNMrK=
iiczba=dzieci=niepełnosprawnóch=uczęszczającóch=do=
przedszkoli=

P4= PS= PO=

iiczba=dzieci=niepełnosprawnóch=w=szkołach=podstawowóch= OU= PM= PR=
iiczba=młodzieżó=niepełnosprawnej== w=gimnazjach= R= U= V=
iiczba=uczniów=niepełnosprawnóch=łącznie= ST= T4= TS=
iiczba=osób=objętóch=indówidualnóm=nauczaniem== NM= NS= NP=
iiczba=oddziałów=lub=klas=integracójnóch=na=terenie=miasta= OO= ON= OM=

=
mrzestrzeń= publiczna= miasta= jest= na= ogół= dostępna= dla= osób= niepełnosprawnóch= w=stopniu= dostatecznómK=
tónika=to=z=ukształtowania=terenu=i=braku=poważniejszóch=barier=przestrzennóch=związanóch=z=komunikacjąK=
gednakże=dalszej=poprawó=wómaga=wókończenie=ulic= EnpK=obniżanie=krawężników=na=przejściachI=budowa=
pochólniFK=oównież=budónki=użóteczności=publicznej=są=dostępne=najwóżej=częściowo=Eparter=rrzędu=jiastaI=
jiejski= lśrodek= hulturóI= Centrum= hulturó= azieckaF= albo= w=ogóle= Errząd= ptanu= CówilnegoI=
jiejskoJmowiatowa=_iblioteka=mublicznaI=młówalnia=przó=ulK=ieśmianaFK==
=
PKPKR= mroblem=imigrantówI=mniejszości=etnicznóch=i=uchodźców=
=
ka= terenie= miasta= nie= stwierdzono= obecności= większóch= grup= mniejszości= etnicznóchI= imigrantów= lub=
uchodźcówK= =
=

PK4K=hultura=i=turóstóka=

ka= terenie= rewitalizowanóm=działają= obecnie= mKinK= jłodzieżowó=aom=hulturóI= jiejski= lśrodek= hulturóI=
jiejskoJmowiatowa=_iblioteka=mublicznaI=juzeum=jiasta=wgierzaK=gest=to=potencjałI=któró=należó=wzmocnić=
zapobiegając= działaniom= destrukcójnómI= tako= jak= chociażbó= próbó= przenoszenia= działalności= jednego= z=
domów= kulturó= poza= centrumK= gednakże= wszóstkie= te= instótucje= wómagają= radókalnej= poprawó= bazó=
lokalowej=i=intensófikacji=ofertóK==

t= centrum=wgierza= nie= istnieje= praktócznie= tzwK= „przemósł= czasu= wolnego"K= aoświadczenia= krajówI= które=
podobnie=jak=molska=cierpią=z=powodu=upadku=dotóchczasowóch=form=przemósłuI=wskazują=na=ogromna=rolę=
tego=rodzaju=działalności=w=sanacji=zdegradowanóch=ośrodków=miejskichK==

oozpoczęcie= realizacji= programu= „pzlak= wgierskich= qkaczó”= w=ramach= marku= hulturowego= stanowi=
pionierskie= działanie= mające= na= celu= szeroko= rozumianą= promocję= miasta= przez= wóeksponowanie= jego=
najbardziej= wartościowóch= i=charakteróstócznóch= form= zabótkowej= architekturóK= t=tóm= celu= zamierza= się=
przówrócić= historócznó= charakter= dwóm= ulicom= kowego= jiastaW= karutowicza= i=oembowskiegoK= mrogram=



=
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pierwszego= etapu= obejmuje= hotel= turóstócznóI= urządzonó= w=drewnianóch= domachI= z=punktem= informacji=
turóstócznejI= „muzeum= miejsca”I= salę= konferencójnąI= Centrum= honserwacji= arewnaI= zespół= lokali=
gastronomicznóchK= =

oealizacja=„pzlaku”=oznacza=przełom=w=politóce=miasta=w=stosunku=do=jego=dziedzictwaI=ale=nie=wóczerpuje=
listó= zadań= w=zakresie= rozbudowó= infrastrukturó= związanej= z=zagospodarowaniem= wolnego= czasuK=
pzczególnóm=wózwaniem=pozostaje=mark=jiejski=i=jego=otoczenieK==
=

PKRK=Aktówność=społeczna=

t=wgierzu=działa=kilkadziesiąt=organizacji=pozarządowóchK=ao=najaktówniejszóch=organizacji=działającóch=
na=terenie=rewitalizowanóm=możemó=zaliczóćW=

— qowarzóstwo=lchronó=hulturó=wgierzaI=

— lrganizacje=harcerskieI=

— qowarzóstwo=Śpiewacze=„iutnia"I=
— qowarzóstwo=_udownictwa=ppołecznego=w=wgierzuI=

— fundacja=AohAK=

kiektóre= z= działającóch= w= wgierzu= organizacji= pozarządowóch= mogą= bóć= szczególnie= użóteczne=
w=prowadzeniu=działań=rewitalizacójnóchK=mrzókładowoI=dużą=rolę=w=tworzeniu=marku=hulturowego=„jiasto=
qkaczó"= odegrało= qowarzóstwo= lchronó= hulturó= wgierzaK= katomiast= qowarzóstwo= _udownictwa=
ppołecznego= poprzez= swoje= działania= na= obszarze= objętóm= rewitalizacjąI= tworzó= nową= jakość= zabudowó=
mieszkaniowejI=dając=przó=okazji=innóm=czótelnó=sógnałI=że=w=centrum=warto=inwestowaćK=
=

PKSKaiagnoza=stanu=istniejącego=

Główne=cechó=negatówne=obecnej=sótuacji=w=sferze=społecznej=toW==

■ ujemnó=przórost=naturalnóI=

■ utrzómująca=się=pauperózacja=w=obszarze=centralnómI=

■ wósoki=poziom=długotrwałego=bezrobociaI=

■ uboga=oferta=spędzania=czasu=wolnego=w=centrum=miastaI=

■ brak=podstawowej=infrastrukturó=turóstócznejK=

pzans=na=poprawę=upatrówać=można=w=aktówizacji=tej=części=mieszkańców=miastaI=która=dotąd=nie=
uczestniczóła=w=żóciu=centrum=miastaK=drupa=ta=jest=bowiem=znacznie=lepiej=sótuowana=iI=jak=można=
oczekiwaćI=korzósta=obecnie=raczej=z=ofertó=usługowej=nieodległej=ŁodziI=niż=wgierzaK==
wachodzące= obecnie= zmianó= związane= z=realizacją= marku= hulturowego= mogą= przónieść= istotną=
poprawę= w=zakresie= wizerunku= miasta= oraz= wókorzóstania= obszaru= centralnego= i=walorów=
zabótkowóchK= tómaga= to= jednak= zmianó= dotóchczasowóch= przózwóczajeń= mieszkańców=
i=odpowiedniej= politóki= marketingu= zwróconej= w=kierunku= potencjalnóch= gości= zewnętrznóchK=
tódaje= sięI= że= ta= ostatnia= może=bóć= szczególnie= efektówna=dopóki=nie=powstaną= drogi=omijające=
miastoK = =
=
=
=



=

OP 

4K=Analiza=ptlT=

=
Analiza=dotóczó=przede=wszóstkim=obszaru=objętego=rewitalizacją=

pJN= korzóstne=położenie=komunikacójne=w=obrębie=węzła=drogowego=aglomeracji=
łódzkiejI=

pJO= wartościowe=dziedzictwo=kulturowe=i=tradócja=miasta=J=potencjalnó=produkt=
turóstócznóI=

pJP= rozwijająca=się=działalność=marku=mrzemósłowego=i=strefó=ekonomicznejI=
pJ4= szerokie=możliwości=inwestócójne=w=centrum=miasta=J=nadmiar=wolnóch=

terenówI=
pJR= możliwość=kierowania=ofertó=gospodarczej=do=pobliskiego=odbiorcó=

zewnętrznego=J=Łodzi=i=aglomeracji=łódzkiejI=
pJS= ogromne=możliwości=utólizacji=odpadówW=

■= nowoczesna=oczószczalnia=ściekówI=
■= jeden=z=najnowocześniejszóch=w=buropie=zakład=utólizacji= =

pJT= potencjalneI=sprzójające=warunki=rekreacjiW=

■= jedónó=w=centralnej=molsce=oświetlonó=stok=narciarski=„jalinka"I=

■= staw=miejskiI=dolina=rzeki=_zuróI=las=hrogulecI=
pJU= wzrastająca=aktówność=gospodarcza=mieszkańcówI=
=

ATrTY=



=

O4 

SŁABlŚCf=

tJN= = = spadek=liczbó=ludności=i=malejącó=przórost=naturalnóI=_______________________=

tJO= niedoinwestowanie=znacznóch=części=miastaW=

■ braki=w=podstawowej=infrastrukturze=technicznejI=

■ słabe=uzbrojenie=i=skomunikowanie=potencjalnóch=terenów=
=____________=inwestócójnóchI= ______________________________________________==
tJP= = = = tómczasowa= = niemożność= = wóprowadzenia= = ruchu= = tranzótowego=z=
=_________=centrum=miastaI=_________________________________________________==
tJ4=_____=niedostateczne=możliwości=finansowe=miasta=J=brak=kapitałuI=______________=
tJR = = = = = = popularnóI=ale=niedoinwestowanó=i=zdezintegrowanó=sóstem=transportu=
=_________=publicznegoI=____________________________________________________==
tJS = = = = = = stosunkowo=niewielkie=wpłówó=budżetowe=wónikające=z=pauperózacji=
=_________=znacznej=liczbó=mieszkańcówI=______________________________________==
tJT = = = = = = negatównó=„image"=miastaX=brak=kojarzenia=wgierza=z=wartościowóm=
=_________=dziedzictwem=kulturowómI=________________________________________==
tJU = = = = = = daleko=posunięte=zjawisko=urban=sprawlI=czóli=dezurbanizacji=i=„rozwleczenia"==

= = = miastaI=co=znacznie=zwiększa=kosztó=funkcjonowania=
=_________=infrastrukturóI= __________________________________________________==
tJV=_____=konflikt=postaw=indówidualistócznóch=z=interesem=publicznómI=____________=
=

pwAkpb=

lJN= budowa= węzła= autostradowego= aglomeracji= łódzkiej= znacznie= zwiększó=
=__________=dostępność=miasta=w=układzie=regionalnóm=i=krajowómI=_________________==
lJO______=tworzenie=nowóch=miejsc=pracó=na=obszarze=objętóm=rewitalizacjąI=
lJP= wzrost= zainteresowania= wgierzem= jako= miejscem= zamieszkania= przez=
mieszkańców= Łodzi= Eze= względu= na= znacznie= niższe= cenó=
=__________=nieruchomościFI=_________________________________________________==
lJ4= zwiększenie= się= dostępności= centrum= wgierza= dzięki= rewalorózacji= linii=

=__________tramwajowóch=EŁódzki=qramwaj=oegionalnóFI= ________________________==
lJR= formowanie= się= nowego= pokolenia= na= obszarze= rewitalizowanómI=

=__________=świadomego=wartości=dziedzictwa=kulturowegoI=_______________________==
lJS= permanentne= podnoszenie= jakości= żócia= spowodowane= działaniami=
rewitalizacójnómi= Enowa= infrastrukturaI= zwiększenie= powierzchni=
=__________=mieszkańFI=_____________________________________________________==
lJT______=zmniejszenie=skali=patologii=społecznóch=EprzestępczośćFI= _______________= =
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=



=

OR 

wAdolŻbkfA=
=
TJN= spadek=liczbó=ludności=i=malejącó=przórost=naturalnó=w=większości=rejonów=

wgierzaI=
TJO= centralizacja=państwa=J=niewielkie=środki=finansowe=do=dóspozócji=samorząduI=
TJP= sóstem=podatkowó=krępującó=rozwój=gospodarczóI=
TJ4= brak=instrumentów=fiskalnóch=do=prowadzenia=gospodarki=przestrzennejI=
TJR= wóprowadzenie=tranzótowego=ruchu=kołowego=z=miasta=może=utrudnić=

przóciągnięcie=turóstówI=
TJS= utrwalenie=się=trendów=rozwoju=ekstensównego=i=dezurbanizacji=całej=Łódzkiej=

Aglomeracji=jiejskiej=wskutek=błędnej=politóki=przestrzennejI=
TJT= wósokie=kosztó=związane=z=przógotowaniem=odpowiedniej=liczbó=mieszkań=dla=

mieszkańców=wóprowadzanóch=z=obszaru=podlegającego=rewitalizacjiI=
TJU= rozerwanie=więzi=wókształconóch=przez=społeczność=lokalną=na=

rewitalizowanóm=obszarzeK=
=
=



=

OS 

fffK=alhrjbkTY=alTYCwĄCb=olwtlgr=mowbpTowbkkbdl=
f=pmlŁbCwklJdlpmlaAoCwbdl=wdfbowA=f=obdflkr=

=

NK=aokumentó=wojewódzkie=

=
ptrategia= oozwoju= tojewództwa= Łódzkiego= na= lata= OMMTJOMOM= Euchwała= kr= ifLUSRLOMMS=
pejmiku=tojewództwa=Łódzkiego=z=dnia=PN=stócznia=OMMS=rKF=tak=ujmuje=„misję”=województwaW=
modniesienie= atrakcójności= województwa= łódzkiego= w= strukturze= regionalnej= molski= i= buropó= jako=
regionu= sprzójającego= zamieszkaniu= i= gospodarce= przó= dążeniu= do= budowó= wewnętrznej= spójności=
i=zachowaniu=różnorodności=jego=miejscK=

=
monadto=określone=są=następujące=cele=w=ramach=szerszóch=„sfer”=funkcjonowania=województwaW==
=
pcboA=pmlŁbCwkAW=tzrost=ogólnego=poziomu=cówilizacójnego=województwa= =
■_=obszar= priorótetowó= politóka= społecznaX= Cel= strategicznóW= wmniejszenie= zjawisk= wókluczenia=
społecznego=i=modernizacja=sóstemów=pomocó=społecznejX=
pcboA=bhlkljfCwkAW=moprawa=pozócji=konkurencójnej=gospodarki=województwa= =
■_=obszar= priorótetowó= wizerunekX= Cel= strategicznóW= qworzenie= wizerunku= regionu= przójaznego=
i=atrakcójnego=dla=podejmowania=współpracóI=inwestowania=i=żócia=mieszkańcówX==
■_=obszaró=priorótetowe=rónek=pracóX=Cel=strategicznóW=modniesienie=ogólnego=poziomu=zatrudnialności=
i=mobilności=zawodowej=mieszkańców=województwaK=
pcboA= crkhCglkAiklJmowbpqowbkkAW= ptworzenie= rzeczówistego= regionu= społeczno= J=
ekonomicznego=posiadającego=własną=podmiotowość=kulturową=i=gospodarcząX==
■_=obszar= priorótetowó= ład= przestrzennóW= Cel= strategicznóW= rporządkowanie= gospodarki=
przestrzennej= EmKinK= przez= rewitalizację= zdegradowanóch= obszarów= miejskichI= poprzemósłowóch=
i=powojskowóchFX= =
■_=obszar= priorótetowó= tożsamość= regionalnaW= Cel= strategicznóW= rmocnienie= identófikacji=
mieszkańców=z=województwemK=

=

OK=aokumentó=ogólnomiejskie==

NK=wmiana=ptudium=rwarunkowań=hierunków=wagospodarowania=mrzestrzennego=wgierzaX=uchwała=oadó=
jiasta= wgierza= nr= ui= L= PUM= L= MR= z= dnia= NT= listopada= OMMR= rK= t=odniesieniu= do= obszaru=
centralnego=EKKKF=w=ptudium=uznaje=się=za=niezbędneW=

■_= kontónuowanie= programu= rewalorózacji= ulicó= aługiej= i= jej= najbliższego= otoczeniaI= w=tóm=
poprzez=humanizację=warunków=żóciaX=

■_=rozwój=układu=centralnego=ośrodka=usługowego=miasta=i=subregionu=zgierskiegoI=w=tóm=poprzez=
wókorzóstanie= kubatur= i= terenów= zabudowó= przemósłowejI= obecnie= niewókorzóstówanóch= na=
cele=produkcójneX=

■_=zdecódowane=ograniczenie=ruchu=tranzótowego=przez=centrum=miastaX=
■_= podniesienie= poziomu= ładu= przestrzennego= i= estetóki= Ew= tóm= poprzez= zapewnienie= wpłówu=

Architekta= jiasta= na= projektó= architektoniczne= nowej= zabudowó= i= modernizacji= istniejącóch=
zasobówFX=

■_= zachowanie= i= wóeksponowanie= walorów= dziedzictwa= kulturowego= tu= wóstępującego=
w=powiązaniu= z= walorami= dolinó= _zuróI= w= tóm= marku= jiejskiegoI= któró= powinien= podlegać=



=

OT 

powiększeniu= i= zainwestowaniu= z=uwzględnieniem= celów= wópoczónkowóchI= rozrówkiI=
organizacji=imprez=masowóch=EusfffKNK=lbszar=śródmiejskiFK=

=

OK ptrategia= oozwoju= jiasta= wgierza= OMMUJOMNR= –= uchwała= oadó= jiasta= wgierza= nr= uuffLNVVLMU=
z=dnia=OS=czerwca=OMMU=rokuK=

=
ptrategia= zakładaI= że=oparciem=dla= rozwoju=wgierza= ma=bóćW= stabilnó= rozwój=gospodarczó=miastaI=
zdroweI= kulturalneI= światłe= i= zinformatózowane= społeczeństwoI= czóste= środowisko= i= racjonalnie=
zagospodarowana= przestrzeń= miasta= EwprowadzenieFK= pzczególnie= odnoszą= się= do= rewitalizacji=
obszaru=centralnego=miasta=następujące=stwierdzenia=„ptrategii”W==

■_=mriorótet= NKNK=qworzenie= nowoczesnego= programu= sportowoJrekreacójnego= i=kulturalnego= dla=
miastaK=

■_=mriorótet=OKOK=ptworzenie=warunków=do=racjonalizowania=przestrzeni=miasta==
■_=wadanie=OKOKNK=mrzówracanie=ładu=przestrzennego=zwłaszcza=na=terenach=śródmiejskichI= =

■_=wadanie=OKOKOK=ldnowa=zabótkowego=układu=urbanistócznegoK=
■_=mriorótet=PKNK=ptómulowanie=rozwoju=przedsiębiorczości==

■_=wadanie=PKNKPK=lpracowanie=i=wdrożenie=programu=rozwoju=turóstóki=dla=miasta=wgierzaX=
■_=wadanie=PKNK4K=oealizacja=iokalnego=mrogramu=oewitalizacji=centrum=wgierzaK=

PK molitóka=mieszkaniowa=miasta=wgierzaK=

mrzójęta= w= stóczniu= OMMN= rokuK= lkreśla= zasadó= zarządzania= komunalnóm= zasobem= mieszkaniowóm=
i=perspektówó= jego= rozwojuK= oozdział= sf= „mrogram= modernizacji= i= renowacji= zasobów= mieszkaniowóch"=
zakłada=przede=wszóstkim=termoJmodernizację=budónkówI=oraz=ich=stopniową=rewalorózacjęK=

4K iokalnó= program= rewitalizacji= centrum= wgierzaI= uchwała= oadó= jiasta=wgierza= nr=uusfLO4RLM4= = = = =
z=dnia=OU=października=OMM4=rK=

RK tieloletni= plan= rozwoju= i=modernizacji= urządzeń= wodociągowóch= i=kanalizacójnóch= na= lata=
OMMTJOMNM= z=perspektówą= do= roku= OMOR= –= uchwalonó= przez= oadę= jiasta= wgierza= w=PN=s=OMMT=rK=
Euchwała=nr=fuLSTLMTFK==

SK jiejski=program=przeciwdziałania=przemocó=w=rodzinie=EKKKFI=uchwała=oadó=jiasta=wgierza=sfL4NLNN=

=
=

PK=aokumentó=lokalne=
wasięg=obowiązówania=najważniejszóch=dokumentów=przedstawiono=w=załączniku=graficznóm=nr=PK=

NK jiejscowó= mlan= wagospodarowania= mrzestrzennego= dla= terenu= ograniczonego= ulicamiW= ulK= aługąI=
ulK=dabriela=karutowiczaI=ulK=ksK=pzczepana=oembowskiego=i=ulK=N=jaja=
uchwała=oadó=jiasta=wgierza=nr=uisL4TNLOMMO=z=dnia=OV=sierpnia=OMMO=rokuK=

OK jiejscowó=mlan=wagospodarowania=mrzestrzennego=dotóczącó=terenu=położonego=w=obrębieW=ulicó=N=jajaI=
ulicó=ŁąkowejI=ulicó=Łódzkiej=
uchwała=oadó=jiasta=wgierza=nr=uiL4OMLOMMO=z=dnia=OU=marca=OMMO=rokuK=
=

PK mrogram=oewitalizacji=ulK=aługiej=

gest=to=realizacja=wótócznóch=„ptrategii=rozwoju=miasta=wgierza"I=działanie=CK4=

4K oewitalizacja=trzech=działek=śródmiejskich=w=wgierzuK=N=jaja=NRI=karutowicza=SI=oembowskiego=NT=



=

OU 

honcepcja=architektoniczno=J=urbanistóczna=przedstawiająca= również= szersze=spojrzenie=na= rewitalizację=
historócznego=centrum=wgierzaK=

RK oewitalizacja= czterech= działek= śródmiejskich= w= wgierzuK= P=jaja=OTI= P=jaja=O9I= karutowicza=PPI=
karutowicza=PRK=
hontónuacja=poprzedniego=opracowaniaK=

SK mrojekt=koncepcójnó=rewitalizacji=mlacu=hilińskiego=w=wgierzu=

TK mark= hulturowó= „jiasto= Tkaczó"K= pierwszó= mark= hulturowó= w= molsce= uchwała= oadó=jiasta= wgierza=
nr=usLN4OLMP=z=dnia=PM=grudnia=OMMP=rokuK=

UK mrogram=rewitalizacji=dolinó=rzeki=Bzuró=

VK eumanizacja= osiedla= mieszkaniowego= międzó= ulicamiW= ptanisława= auboisI= ptefana= CezakaI= oomualda=
jielczarskiego=i=ksK=pzczepana=oembowskiego=J=projekt=koncepcójnó=

=

TK mrojekt= koncepcójnó=przekształcenia=ulicó=aługiej=w=wgierzu= na=odcinku=od=ulK= Armii=hrajowej=do=
ulK=Cezaka=

UK mlan=ochronó=marku=hulturowego=„jiasto=Tkaczó"=–=rok=OMMV=rK==

9K jiejscowó=mlan=wagospodarowania=mrzestrzennego=dla= terenu=ograniczonómi=ulicamiW=ulK=P=jajaI=
ulK=ksK= gerzego=mopiełuszkiI=ulK= gana=eenróka=aąbrowskiego= i=ulK=dabriela=karutowicza=–= uchwała=
oadó=jiasta=wgierza=z=rK=OMNMK=

=

lbecnie=w=trakcie=wókonówania=znajduje=sięW=

NMK jiejscowó= mlan= wagospodarowania= mrzestrzennego= dla= terenu= marku= hulturowego= „jiasto=
Tkaczó"K= =

=
=
=



=

O9 

fsK=wAŁOŻbkfA=moldoAjr=obtfTAifwACgf=

NK modokresó=programowania=
tóznaczono=trzó=etapó=procesu=rewitalizacji=obejmujące=okres=NR=latK=aziałania=planowane=w=
etapie=trzecim=są=określone=w=sposób=ogólnó=i=nie=zostałó=uwzględnione=w=planie=finansowómK==
etap =f ==== J = = lata=OMNNJOMNP=
etap =ff = = = J = = lata=OMN4JOMNS=
etap=fff= = = J = = lata=OMNTJOMOM=
=
=
OK=wasięg=obszaru=
=
OKNK=rzasadnienie=

lbszar=wskazanó=do=objęcia=iokalnóm=mrogramem=oewitalizacji=to=przede=wszóstkim=historóczne=centrum=
miasta= Ezespołó= A= do= a= –= patrz= mapa=NF= wraz= z=„kołnierzem”= określonóm= zasięgiem= urbanizacji= sprzed=
NV4R=rK=Ezespół=b=–=patrz=mapa=OFK==

lbszar= centralnó= to =zarówno =teren =pochodzącego =z =ufff =wieku =ptarego =jiastaI =jak =i =obszar =tzwK =kowego =
jiastaI=czóli=osadó=fabrócznej=z=NUON=rokuK= gest= to=najstarsza=fabróczna=osada=włókiennicza=założona=przez=
władze= hrólestwa= molskiegoK= t= zamierzeniu= pomósłodawcówI= Ektórómi= bóli= minK= ptanisław= ptaszicI=
hsaweró=aruckiJiubeckiF= wgierz= miał= się= stać= miastem=wzorcowóm=dla= innóch=osad=fabrócznóchI= w= tóm=
również=dla=założonej=kilka=lat=później=ŁodziK=tósoki=poziom=drewnianej=architekturó=miasta=nie=miał=sobie=
równóch= na= terenie= molskiK= ao= czasów= dzisiejszóch= wójątkowo= dobrze= zachował= się= układ= urbanistócznó=
kowego=jiasta=wraz=z=rónkiemI=czóli=obecnóm=placem=gana=hilińskiegoK==

gak=już= wókazano=jest= to=rejon=najważniejszó=dla= tożsamości=miastaK=ka= części= tego=obszaru= zachował= się=
zwartó= zespół= szczególnie= cennej= drewnianej= zabudowó= z= początków= ufu= wiekuK= gest= to= unikat= na= skalę=
środkowej= buropóI= pozostającó= pod= nadzorem=tojewódzkiego= honserwatora= wabótkówK= qo= właśnie= tutaj=
decózją=oadó=jiasta=wgierza=powołano=do=żócia=pierwszó=w=molsce=mark=hulturowóK=

„ptare= przedmieścia”I= czóli= otoczenie= obszaru= centralnego= to= zespół= ukształtowanó= w=okresie=
międzówojennómI= wókazującó= po= części= poważne= mankamentó= w=zakresie= jakości= strukturó= Ebrak=
wókształconóch= kwartałów= miejskich= –= mrzóbółówI= zbót= wielkie= kwartałó= –= terenó= na= północ= od= ptarego=
jiastaFK= =

lbszar=centralnó=oraz=„stare=przedmieścia”=charakterózują=następujące=cechóW==

aF=wósoka=stopa=długotrwałego=bezrobocia=ErozdzK=PKPKNKFX=

bF=wósoki=poziom=ubóstwa=i=wókluczenia=ErozdzK=PKPKNKI=PKPKOKI=PKPKPKFX=

cF=szczególnie=wósoki=stopień=degradacji=środowiska=–=zwłaszcza=miejskiego=ErozdzK=NKNKFI=choć=również=
naturalnego=ErozdzK=NKPKFX==

dF=porównówalnie=niski=poziom=wartości=zasobu=mieszkaniowego=ErozdzK=NK4KOKI=NKRKPKI=NKRKTKFX=

eF=niski=poziom=wódajności=energetócznej=budónkówK=



=

PM 

lbszar=centralnó=obejmuje=NSTIO=hektarówI=co=stanowi=PIVRB=powierzchni=miastaK=lbszaró=zurbanizowane=
zajmują=okK=NMM=haI=czóli=niecałe=OLP=terenu=objętego=rewitalizacjąK=ka=wskazanóm=terenie=mieszka=okK=T=SMM=
mieszkańcówK= =

=

=

OKOK=dranice=terenu=objętego=rewitalizacją=

dranice=zespołów=AJa=stanowiącóch=obszar=centralnó=objętó=rewitalizacją=przedstawione=zostałó=na=mapie=NI=
a=ich=szczegółowó=przebieg=jest=następującóW=

ld= północó= granica= przebiega= ulicą= qadeusza= hościuszkiI= dalej= ulicami= Łęczócką= i= blizó= lrzeszkowejI=
później= wzdłuż= granicó= międzó= działkamiW= nr= 44V= i= działkami= nr= 4OVI= 4PNI= 4NV= do= ulicó= miątkowskiejK=
kastępnie= granica= biegnie=ulicą= miątkowską= i= dalej= ku= zachodowi= wzdłuż= północnej= pierzei= placu= imK= ptu=
ptraconóchK=móźniej=ulicą=mieczóraka=i=gózefa=miłsudskiego=ku=wschodowiI=aż=do=ulicó=dranicznejK=kastępnie=
ulicami=draniczną=i=lbrońców=mokoju=do=torów=mhmK=móźniej=na=południe=wzdłuż=torów=kolejowóch=i=drogi=
bez=nazwó=Edziałki=nr=NRPLPI=N4SLOF=do=ulicó=ptanisława=auboisK=kastępnie=ulicą=gakuba=ptefana=CezakaI=aż=
do=ulicó=aługiejK=rlicą=aługą=do=ulicó=oomualda=jielczarskiegoI=tą=ulicą=dalej=na=południeI=a=następnie=ulicą=
P=jaja=ku=zachodowi=do=ulicó=N=jajaK=ka=południe=ulicą=NJgo=jaja=do=ulicó=ŁąkowejK=kastępnie=Łąkową=do=
ulicó= ŁódzkiejK= dranica= prowadzi= ku= północó= ulicą ŁódzkąI= później= ulicą= pieradzką= ku= zachodowi= aż= do=
ulicó=dołębiejK=kastępnie=ulicą=dołębią=ku=północóI=aż=do=ulicó=qadeusza=hościuszkiK=

dranice=zewnętrzne=„staróch=przedmieść”=Ezespół=bF=określa=się=następującoW=

oś=linii=kolejowej=od=stacji=wgierz=do=przecięcia=z=ulicą=_azólijską=na=północó=miastaI=dalej=ulicą=_azólijskąI=
księdza= ptanisława= puchowolcaI= wschodnią= granicą= działek=RMMLRRI= RMPLU4I= północną= i=wschodnią= granicą=
działki=RMPLTNI=zachodnią=granicą=działek=RNRI=RNVI=R4MI=północną=i=zachodnią=granicą=działki=ROOI=zachodnią=
granicą= działki= ROPI= północnómi= granicami= działek= pierzei= północnej= ulicó= wawadzkiej= do= ulicó=
marzęczewskiejI= ulicą= marzęczewskąI= północną= i=zachodnią= granicą= radzieckiego= cmentarza= wojskowegoI=
północną= i=zachodnią= granicą= starego= cmentarza= rzómskokatolickiego= na= wprost= do= ulicó= eożejI= ulicami=
eożąI= dałczóńskiegoI= jiroszewską= do= mostu= na= _zurzeI= rzeką= _zurą= do= mostu= ulicó= honstantónowskiejI=
ulicą= honstantónowskąI= południową= granicą= działek= OM4I= OMUL4I= OMULSI= ORVLNI= OOPL4I= ulicą= mułaskiegoI=
qrauguttaI=zachodnią=granicą=działek=NOOI=NUSLPI=NUSLRI=NUSLUI=NVMI=ulicą ŻeromskiegoI=ŁódzkąI=południową=
granicą=działki=PMVI=4SOI=zachodnią=granicą=działek=RNSI=RNRI=PNPLVI=PNPLUI=PNMLSI=północną=granicą=działek=
PNMLSI= PNPLNRI= PN4LRI= zachodnią= granicą= działki= RNNLPI= ulicą ŁąkowąI= N=jajaI= zachodnią= i=południową=
granicą= działki= PPOLNI= południową= granicą= działki= PPOLOI= ulicą= tschodniąI= lrląI= huropatnickiejI= północną=
granicą= działek= PRTL4I= PRULNI= wschodnią= granicą= działek= PRULNI= PRTL4I= południowóm= skrajem= placu=
dworcowego=do=osi=linii=kolejowejK==

=



=

PN 

=

OKP modział=na=zespołó=

lbszar=podlegającó=rewitalizacji=podzielono=na=czteró=zespołó=nadając=im=następujące=nazwóW=kowe=jiastoI=
ptare= jiastoI= BzuraI= lsiedle= auboisK= t= granicach= niektóróch= zespołów= wódzielono= charakteróstóczne=
podzespołó=podlegające=rewalorózacji=w=pierwszej=kolejnościK=tskazanie=podzespołów=ma=na=celu=ściślejsze=
wóodrębnienie=terenów=rewitalizowanóch=i=wskazanie=obszaru=działań=priorótetowóchK=
=

A=J=„kowe=jiasto”=
AN=J=mark=hulturowó=„jiasto=qkaczó”=
AO=J=rlica=aługa=
B=J=„ptare=jiasto”=
BN=J=ptaró=oónek=
C=J=„Bzura”=
CN=J=mark=jiejski=J=staw=Cólkego=
CO=J=cabróki=
a=J=„lsiedle=aubois”==
b=J=„ptare=mrzedmieścia”=

J=RPIU=ha=
=
=
J=ORI4=ha=
=
J=SSIP=ha=
=
=
J=ONIS=ha=
J=4RM=ha=

=
wespołó=C=i=a=wódzielono=ze=względu=na=ich=specófikęK=mierwszó=to=dolina=rzeczna=i=park=miejskiI=
druga= to= osiedle= „blokowe”= z= połowó= lat= pięćdziesiątóch= uu= wiekuK= wespół= b= stanowi=otoczenie=
właściwegoI= centralnego= obszaru= rewitalizacjiK= wnajdują= się= tam= ważne= obiektó= obsługujące=
mieszkańców=strefó=centralnejK=
=
pzczególnie= istotnómi= obszarami= są= zespołó= „A”= i= „_”I= czóli= historóczne= centrum= wgierzaK=
fnwestócje=na=tóch=terenach=miasta=traktowane=będą=priorótetowo=przez=władze=miastaK==
=
= zespół= opis = = rzasadnienie=

A= kltb=jfApTl= qeren=ograniczonó=ulicamiW=mopiełuszkiI=
DąbrowskiegoI=auboisI=jielczarskiegoI=P=jajaI=
N=jajaI=Łąkową=i=Łódzką=

eistoróczne=centrum=wgierza=przemósłowego=założone= = = = =
w=NUON=rokuK== lbszar=pełniącó=funkcje=centralne=w=mieście=
o=dużóch=możliwościach=rozwojuK== mlac=gana=hilińskiego=
stanowi=głównó=węzeł=komunikacójnó=wgierzaK=

A
N=

mark=hulturowó=
„jiasto=Tkaczó”=

mrzede=wszóstkim=teren=marku=hulturowego=
„jiasto=qkaczó”I=oraz=plac=gana=hilińskiego=
wraz=z=przóległą=zabudową=

mierwszó=w=molsce=mark=hulturowóK=kajlepiej=zachowanóI=
zwartó=zespół=drewnianóch=domów=tkaczó=z=poczK=ufu=wieku=J=
unikat=na=skalę=europejskąK=Część=wpisana=do=rejestru=
zabótkówK=

A
O=

ulica=aługa= teren=ograniczonó=ulicamiW=P=jajaI=ksK=gerzego=
mopiełuszkiI=gana=eenróka=aąbrowskiego=i=
dabriela=karutowicza=

eistoróczne=centrum=wgierzaK=Teren=o=dużóch=możliwościach=
inwestócójnóchI=stanowiącó=otoczenie=głównej=ulicó=wgierzaK=
lbszar=zdegradowanóI=którego=znaczna=powierzchnia=
pozostaje=niewókorzóstanaK=

B= pTAob=jfApTl= qeren=ograniczonó=ulicamiW=ksK=gerzego=
mopiełuszkiI=ŁódzkąI=pieradzkąI=dołębiąI=
ŁęczóckąI=Armii=hrajowej= = i=aługą= =

lbszar =miasta =średniowiecznego =z =ufff =wieku = = = = = = = = = = = =
z =zachowanóm =układem =urbanistócznóm = = = = = = = = = = = = = = = = =
i=zabudową=z=usfff=i=ufu=wiekuKK=

BN= ptaró=oónek= mlac=ptaró=oónek=i=plac=gana=mawła=ffI=oraz=teren=
międzó =ulicamiW =tróblaI =miotra =pkargi = = = = = = = =
i=Łęczócką=

kajważniejszó=plac=miasta=wraz=z=siedzibą=rrzędu=jiastaK=
hościół=parafialnó=J=jeden=z=sómboli=wgierza=



=

PO 

=
C= BwroA=

aolina=rzeki=_zuró=ograniczona=od=wschodu=
torami=kolejowómiI=od=południa=granicą=osiedla=
mieszkaniowego=przó=ulK=aubois=oraz=ulicą=
Dąbrowskiego=i=aługąI== od=zachodu=ulK=Armii=
hrajowej=i=miątkowskąK=ld=północó=granica=
wzdłuż=ulK=gózefa=miłsudskiegoK=

wdegradowana=dolina=rzecznaI=częściowo=zagospodarowanaK=
auże=potencjalne=możliwości=rozwojuK=t=części=
południowoJzachodniej=zdegradowane=terenó=przemósłoweK=

C
N=

mark=miejski=J=staw=
Cólkego=

qeren=parku=miejskiego=aż=do=ulicó=gózefa=
miłsudskiego=wraz=z=dawną Łaźnią=jiejską=
położoną=przó=ulK=Łęczóckiej=

jiejsce=rekreacji=mieszkańców=centrumK=kajstarsza=w=molsce=
czónna=króta=płówalniaK=

C
O=

cabróki= mas=zabudowó=po=północnej=stronie=ulicó=gana=
eenróka=aąbrowskiego=

wdegradowane=terenó=poJprzemósłoweI=częściowo=zabudowa=
mieszkalnaK=

a= lpfbaib=arBlfp= qeren=międzó=doliną=rzeki=_zuróI=ulicą=CezakaI=
Długą=i=jielczarskiego==

lsiedle=mieszkanioweI=zespół=budónków=z=połowó=uu=
wiekuK=wdegradowana=przestrzeń=publicznaK=Część=zabudowó=
nie=posiada=podstawowego=wóposażenia=w=infrastrukturę=
technicznąK=

b= pTAob=
mowbajfbŚCfA=

qeren=międzó=strefą=AI_ICIaI=a=doliną=rzeki=
_zuróI=ulicą=CezakaI=aługą=i=jielczarskiegoI==
a=granicami=strefó==

lbszar=miasta=zbliżonó=do=terenu=w=granicach=z=NVPV=rokuK=
wdegradowane= = terenó=przedmiejskiej=zabudowó=
mieszkalnej=z=pierwszej=połowó=uu=wiekuI=w=tóm=cmentarz=
miejskiI=targowiskoI=dworzec=kolejowóK=

=

PK pzczegółowe=zadania=inwestócójne=
=
mrzewidziano= ogólne= wAaAkfA= dotóczące= więcej= niż= jednego= zespołuI= które= dla= łatwiejszej=
realizacji= podzielono= na= szczegółowe= awfAŁAkfAK= rmożliwi= to= realizację= założeń= programu=
w=zależności=od= bieżącóch= możliwości= i=potrzebK= moszczególne= wAaAkfA=zostałó= tak= określoneI=
abó=ściśle=wópełnić=Cbib=pqoAqbdfCwkb=sformułowane=w=rozdziale=fK==
w=przójętóch=zadań=i=działań=wónikają=szczegółowe=molgbhqY=fktbpqYCYgkb=przedstawione=
w=rozdziale=sfK=wadania=będą=realizowane=w=zależności=od=rozwoju=sótuacji=w=mieścieI=a=zwłaszcza=
powodzenia=działań=rewitalizacójnóch=i=wzrostu=możliwości=finansowóch=w=tóm=zakresieK=
f=modernizacja=i=uzupełnienie=infrastrukturó=technicznej=

1) wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 
OF budowa=sieci=gazowej=i=ciepłowniczejI=

PF wómiana=napowietrznej=sieci=energetócznej=na=sieć=kablową=Ezwłaszcza=wśród=drewnianej=zabudowóFI=

4F modernizacja=oświetlenia=ulic=i=placówI=

RF instalacja=sieci=teleinformatócznóch=EtelefoniaI=internetFK=

ff=aktówizacja=gospodarcza=terenów=centralnóch=
NF stworzenie=sóstemu=zachęt=ekonomicznóch=dla=inwestowania=na=terenie=rewitalizacji=w=formach=sprzójającóch=
wzmocnieniu=funkcji=centralnóchI=

OF tworzenie=warunków=lokalowóch=i=infrastrukturalnóch=do=działania=jałóch=i=Średnich=mrzedsiębiorstwI=

PF promocja=i=reklamaK=

fff=opracowanie=sóstemu=wsparcia=rewitalizacji=budónków=zabótkowóch=
NF utworzenie=cunduszu=oewitalizacjiI=

OF wsparcie= logistóczne= działań= konserwatorskich= prowadzonóch= przez= prówatnóch= inwestorów= EdoradztwoI=
dofinansowanie=projektówFI=

PF utworzenie=Centrum=honserwacji=arewnaI=



=

PP 

4F rozwój=marku=hulturowego=„jiasto=Tkaczó”K=

fs=podwóższenie=standardu=mieszkaniowego=
NF wóposażenie=mieszkań=w=pełną=infrastrukturę=technicznąI=

OF zwiększenie=średniej=powierzchni=mieszkaniaI=

PF organizacja=przestrzeni=półJpublicznej=EskweróI=podwórkaFK=

=
s=podwóższenie=standardu=i=funkcjonowania=przestrzeni=publicznej==
NF przówrócenie=i=wókreowanie=czótelnejI=atrakcójnej=i=spójnej=przestrzeni=publicznejI=

OF poprawa=estetóki=ulic=i=ciągów=pieszóchI==

PF wprowadzenie=nowóch=elementów=małej=architekturó=EławkiI=fontannóI=latarnieFI=

4F wprowadzenie=czótelnego=oznakowania=ulicK=

sf=poprawa=bezpieczeństwa=w=centrum=miasta==
NF budowanie=więzi=sąsiedzkichI==

OF uspokojenie=ruchu=kołowego=w=centrumI=

PF wprowadzenie=monitoringu=newralgicznóch=fragmentów=przestrzeni=miejskiejI=

4F kreacja=przestrzeni=ulic=i=placów=w=sposób=sprzójającó=bezpiecznemu=ich=wókorzóstaniuK=

sff=promocja=i=informacja=
NF tworzenie=nowegoI=pozótównego=wizerunku=wgierza=również=wśród=jego=mieszkańcówI=

OF promocja=celówI=zasad=i=sposobów=działań=rewitalizacójnóch=wśród=społeczności=lokalnejI=

PF wprowadzenie=zintegrowanego=sóstemu=informacji=turóstócznej=o=mieścieI=

4F wótóczenie=trasó=turóstócznej=w=historócznóm=centrum=wgierzaK=

sfff=opracowanie=spójnej=koncepcji=przeznaczenia=terenów=w=centrum=
NF politóka=sótuowania=urzędów=i=instótucji=publicznóch=wółącznie=w=centrum=miastaI=

OF sanacja=strukturó=własnościowej=w=niezbędnóm=zakresieI=

PF ustalenie=minimalnóch=współczónników=intensówności=zabudowó=i=zakazu=zabudowó=parterowejI=

4F wódzielenie=nowóchI=pełnowartościowóch=parceli=budowlanóchI=

RF wókonanie=jiejscowóch=mlanów=wagospodarowania=mrzestrzennegoI=z=uwzględnieniem=powóższóch=wskazańK=

fu=ulepszenie=sóstemu=komunikacójnego=w=centrum=i=przóstosowanie=do=aktualnóch=potrzeb==
NF zwiększenie=dostępności=transportu=publicznego=Erównież=dla=niepełnosprawnóchF=w=obszarze=centralnómI=

OF modernizacja=taboru=komunikacójnegoI=

PF zmiana=organizacji=ruchu=na=ulicó=aługiej=J=większe=przóstosowanie=do=ruchu=pieszego=i=rowerowegoI=

4F wprowadzenie=sóstemu=infrastrukturó=rowerowej== na=obszarze=centrumI=

RF podwóższenie=standardów=ruch=pieszegoI=

SF wprowadzenie=optómalnej=politóki=parkingowejK=

u=polepszenie=stanu=środowiska=naturalnego==
NF ograniczenia=zanieczószczeń=komunikacójnóch=i=komunalnóchI==

OF stosowanie=energooszczędnóch=materiałów=i=technologiiI=

PF wprowadzanie=proJekologicznóch=sóstemów=ogrzewaniaI=



=

P4 

4F wzrost=udziału=powierzchni=biologicznie=czónnóch=EskweróI=podwórkaFI=wprowadzenie=zieleniKI=

uf=zachowanie=i=wókorzóstanie=obiektów=dziedzictwa=kulturowego=
NF sóstematóczna=konserwacja=i=adaptacja=drewnianóch=budónków=zabótkowóchI=

OF kontónuacja=przenoszenia=zagrożonóch=budónków=drewnianóch=na=teren=marku=hulturowego=„jiasto=Tkaczó”I=

PF edukacja=dzieciI=młodzieżó=i=dorosłóch=mająca=na=celu=ukazanie=wartości=drewnianej=architekturó=wgierza=i=jego=
dziedzictwa=kulturowegoI=

4F uzupełnienie= ofertó= kulturalnoJedukacójnej= Centrum= hulturó= aziecka= o= elementó= związane= z= ochroną=
dziedzictwa=kulturowego=wgierzaK=

uff=stworzenie=koncepcji=organizacji=wolnego=czasu=dla=dzieciI=młodzieżó=i=dorosłóch=
NF rozbudowa= lub= uzupełnienie= infrastrukturó= zagospodarowania= wolnego= czasu= ErekreacjaI= rozrówkaI=
dokształcanieFI=

OF budowa=boisk=sportowóch=i=placów=ćwiczeńI=

PF utrzómanie= lub=przeniesienie=na=obszaró= rewitalizowane= działalności=palcówek= kulturóI= takich=jak=Biblioteka=
jiejsko=J=mowiatowaI=czó=aom=hulturóI=

4F wsparcie=i=rozwój=Centrum=hulturó=azieckaK=

ufff=przeciwdziałanie=patologiom=społecznóm==
NF tworzenie=ofertó=nowóch=miejsc=pracó=Etakże=przó=pracach=rewitalizacójnóchFI==

OF tworzenie=programów=pracó=nad=młodzieżąI=popularózacja=edukacjiI=
PF organizacja=miejsc=integracji=społecznej=na=terenie=rewitalizowanómI=

4F budowa=sieci=monitoringu=najbardziej=zagrożonóch=ulic=i=placów=

4K hróteria=wóboru=i=kolejność=realizacji=
=
ao= realizacji= w= pierwszóm= etapie= wóbrano= projektó= zgodne= z= założonómi= wAaAkfAjf=
f=awfAŁAkfAjf=przedstawionómi=w=części=P=rozdziału=fff=„wałożenia=mrogramu=oewitalizacji”K==
=
=
=
Są=to=projektóI=któreW=
NF realizują=przójęte=wcześniej=koncepcje=i=założenia=planistóczneI=[działania=związane=z=markiem=

hulturowóm=„jiasto=Tkaczó”zI=
OF realizują=priorótetowe=cele=zwalczania=zjawiska=wókluczenia=społecznego=[npK=rozwój=Centrum=

hulturó=azieckazI=
PF dotóczą=miejsc=szczególnie=ważnóch=dla=tożsamości=miasta=[mlac=hilińskiegozI=
4F dotóczą=obiektów=o=dużej=wartości=architektonicznoJhistorócznejI=
RF dotóczą=obiektów=zagrożonóchI=
SF dotóczą=modernizacji=zabudowó=mieszkaniowejI=
TF zapewniają=wzrost=ilości=nowóch=mieszkań=na=obszarze=rewitalizowanómI=
UF wpłówają=na=wzrost=dochodów=umożliwiającóch=kontónuowanie=rewitalizacjiK=



=

PR 

hróteria=powóższe=spełniają=projektó=wskazane=w=następnej=części=opracowaniaK==
pzczególnie=istotna=z=punktu=widzenia=ożówieniaI=unowocześnienia=i=sanacji== centrum=miasta=jest=
kontónuacja=i=wspieranie=rozwoju=marku=hulturowego=„jiasto=qkaczó”K=mowinien=on=stać=się=osią=
wokół=której=toczóć=się=będzie=proces=szeroko=pojętej=rewitalizacjiK==
ao=realizacji=wóbrano=również=projektó=modernizacji=placu=gana=hilińskiego=oraz=budowę=Centrum=
oekreacji=oodzinnej=w=parku=miejskim=nad=stawemK=
katomiast=remont=juzeum=jiasta=wgierza=ma=za=zadanie=polepszóć=funkcjonowanie=placówki=
szczególnie=istotnej=dla=rozwoju=turóstóki=i=tożsamości=miastaK=
=



=

PS 

sK= miAkltAkb= awfAŁAkfA= t= iATACe= OMNNJNP= f= mÓŹkfbg= kA=lBpwAowb=
obtfTAifwltAkYj=

NK aziałania=przestrzenne=EtechnicznoJmaterialneF==
oealizowane=projektó=inwestócójne=będą=zgodne=z=ogólnómi=dokumentami=strategicznómi=i=
projektami=koncepcójnómi=wómienionómi=w=rozdziale=ff=J== „aokumentó=dotóczące=rozwoju=
przestrzenno=J=społeczno=Jgospodarczego=wgierza=i=regionu”K=
=
=

NKNK oozwój=infrastrukturó=technicznej=

lKpK= zespół= =
[=zadanie=z= =
E=działanie=F = =

nazwa=projektu= = lpis= etap=

NK= AN=
[=s=z=J=E=N=F=
[=s=z=J=E=O=F=

=
=

modernizacja=i=przebudowa=
fragmentu=placu=gana=hilińskiego=

- dwa=skweró=we=wschodniej=części=placuI=
- korekta=zieleniI=mała=architekturaI=

- wókonanie=nowej=nawierzchni=i=oświetleniaK=

f=

OK= AN = = = =
[=u=z=J=E=N=F=
[=s=z=J=E=O=F= = = = = = = =

wókonanie=dróg=wewnętrznóch=
EkwartałW=karutowiczaI=
oembowskiegoI=aługa=i=N=jajaF=

- ułożenie=nawierzchniI=

- wókonanie=instalacji=technicznóchI==

- wókonanie=miejsc=parkingowóchK=

f=

PK= AL_LC=
[=sf=z=J=E=P=F=

budowa=sóstemu=monitoringu=
centrum=wgierza=

- sóstem=kamerI=

- instalacja=światłowodowaK=
f=

4K= ANLAO= modernizacja=ulicó=aługiej==
=

- wómiana=nawierzchniI=budowa=ścieżek=
rowerowóchI=

- wómiana=oświetleniaI= =

- ułożenie=gazociąguI=kanalizacji=deszczowejI=

- zmiana=organizacji=ruchuK=

ff=

RK= AO= wókonanie=dróg=wewnętrznóchI=
EkwartałóW=aąbrowskiegoI=
karutowiczaI=P=jajaI=
mopiełuszkiF=

- ułożenie=nawierzchniI=

- wókonanie=instalacji=technicznóchI=

- wókonanie=miejsc=parkingowóchK=

ff=

SK= ANLAO= jodernizacja=ulicó=aąbrowskiego= - wómiana=nawierzchniI=budowa=ścieżek=
rowerowóchI=

- wómiana=oświetleniaI= =

- ułożenie=gazociąguI=kanalizacji=deszczowejI=

- zmiana=organizacji=ruchuK=

fff=

TK= _L_N= modernizacja=ulicó=tróblaI=
pzerokiejI=joniuszki=i=dołębiejI=

- modernizacja=infrastrukturó=technicznejI=

- wómiana=i=konserwacja=nawierzchniK=
fff=

UK= a= ułożenie=sieci=cieplnej=w=kwartale=
międzó=ulicami=jielczarskiegoI=
auboisI=aługą=i=Cezaka=

J= = = przółączenie=nowóch=budónków=mieszkalnóchK= fff=

=

=
=



=

PT 

NKOK wasobó=mieszkaniowe=

mrzedstawione=poniżej=projektó=inwestócójne=dotóczą=wółącznie=zabudowó=mieszkalnej=i=będą=
finansowane=przede=wszóstkim=z=funduszó=własnóch=miasta=wgierzaK=
=

lKpK= zespół= =
[=zadanie=z= =
E=działanie=F = =

nazwa=projektu= = lpis= etap=

NK= b=
[=s=z=J=E=N=F=

remont=i=modernizacja=domu=
studenta=przó=ulK=huropatwińskiej=
–=[budónek=dawnego=kolegium==
nauczócielskiegoz=

- odtworzenie=stolarki=okiennejI=
- konserwacja=elewacjiI=

- przóstosowanie=dla=potrzeb=niepełnosprawnóchI==

- wómiana=i=modernizacja=instalacjiK==

f=

OK= b=
[=s=z=J=E=N=F=

rewitalizacja=budónku=przó=ulK=
Łąkowej=NM=

- remont=i=modernizacja=budónku=mieszkalnegoI=

- uzupełnienie=infrastrukturóK=
f=

PK= [=fs=z=J=E=N=F=
[=fs=z=J=E=P=F=
[=u=z=J=E=O=F=

renowacja=substancji=
mieszkaniowej=wgierskiej=
ppółdzielni=jieszkaniowej=
rewitalizacja= = przestrzeni=
pomiędzó=budónkami=

- remont=i=modernizacja=budónków=mieszkalnóchI==

- termomodernizacjaK=
f=

4K= AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=
przó=ulK=dabriela=karutowicza=RI=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- remont=oficónI=uzupełnienie=infrastrukturóK=

ff=

RK= AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=
przó=ulK=dabriela=karutowicza=TI=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- uzupełnienie=infrastrukturóK=

ff=

SK= AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=
przó=ulK=dabriela=karutowicza=NPI=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- remont=oficónI=uzupełnienie=infrastrukturóK=

fff=

TK= AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=
przó=ulK=dabriela=karutowicza=NRI=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- remont=oficónI=uzupełnienie=infrastrukturóK=

fff=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=



=

PU 

NKPK oozwój=infrastrukturó=usługowejI=kulturalnej=i=turóstócznej=

=
lKpK= zespół= =

[=zadanie=z= =
E=działanie=F = =

nazwa=projektu= lpis= etap=

NK= AN=
[=uf=z=J=E=N=F=
[=uf=z=J=E=P=F=

=
=

remontI=przebudowa=i=
konserwacja=budónku=juzeum=
jiasta=wgierza=

- odtworzenie=stolarki=okiennejI=
- konserwacja=elewacjiI=

- przóstosowanie=dla=potrzeb=niepełnosprawnóchI==

- wómiana=i=modernizacja=instalacji=cKoKI=

- remont=instalacji=wodK=J=kanK=

f=

OK= CN=
[=uff=z=J=E=N=F=
[=uff=z=J=E=O=F=

=

budowa=Centrum=oekreacji=
oodzinnej=J=rewitalizacja=parku=
miejskiego=

- wókonanie=nowóch=dróg=pieszóchI=

- wókonanie=placów=zabawI=

- uzupełnienie=roślinnościI=

- wókonanie=promenadó=nad=stawem=CólkegoK=

f=

PK= AN=
[=uf=z=J=E=4=F=
[=uff=z=J=E=4=F=

rewitalizacja=ogrodu=Centrum=
hulturó=aziecka=w=wgierzu=przó=
ulK=oembowskiego=NT=

- budowa=placów=zabawI=

- wókonanie=nasadzeń=roślin=ogrodowóchK=
f=

4K= CN= rewitalizacja=i=modernizacja=
budónku=Łaźni=jiejskiej=Ekróta=
płówalniaF=

- remont=budónkuI=

- modernizacja=infrastrukturóK=
f=

RK= b= remont=i=modernizacja=budónku=
maństwowej=ptrażó=możarnej==
przó=ulK=Łąkowej=SL8=

- remont=budónkuI=w=tóm=pomieszczeń=biurowóchI=

- modernizacja=infrastrukturóI=

- renowacja=elewacjiK=

f=

SK= _N= wókonanie=prac=
remontowoJkonserwatorskich=
wieżó=kościoła=farnego=pwK=śwK=
hatarzónó=

- remont=i=zabezpieczenie=wieżóI=

- adaptacja=wieżó=dla=potrzeb=utworzenia=platformó=
widokowejI=

- wókonanie=instalacji=oświetleniaK=

f=

TK= A=
[=ff=z=J=E=O=F=
[=ff=z=J=E=P=F=
[=sf=z=J=E=P=F=
[=sff=z=J=E=N=F=
[=uff=z=J=E=N=F=
[=ufff=z=J=E=N=F=
[=ufff=z=J=E=P=F=

„kowe=miejsce=oraz=żócie==
w=zrewitalizowanej=fabróce”=

- zrewitalizowanie=części=jednego=zabótkowego=
obiektuI=budónku=pofabrócznegoI=zaadoptowanie=
do=nowóch=funkcji=gospodarczóch=Ecała=
kondógnacjaFI=utworzenie=jednego=nowego=
przedsiębiorstwa=usługowegoK=tógenerowanie=
trzech=nowóch=miejsc=pracóK=

f=

UK=
AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=

przó=ulK=dabriela=karutowicza=4=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza=

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- uzupełnienie=infrastrukturóI=

- zagospodarowanie=terenuK=

ff=

VK=
AO= translokacja=zabótkowego=domu=

tkacza=przó=ulK=aąbrowskiego=NS=
na=teren=marku=hulturowego=
„jiasto=Tkaczó”=

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcjaI=
budónku=drewnianegoI=

- uzupełnienie=infrastrukturóK=

ff=

NMK=
b= rewitalizacja=budónku=dimnazjum=

nr=N=i=pamorządowego=iiceum=
lgólnokształcącego= = = = = = = = = =
imK =oK =Traugutta =przó = = = = = = = = =
ulK=jusierowicza=O=

- wómiana=pokrócia=dachowegoI=

- wómiana=stolarki=okiennejI=

- remont=elewacjiK=

f=

NNK=
AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=

przó=ulK=dabriela=karutowicza=RI=
- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=

budónku=drewnianegoI=
ff=



=

P9 

wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- remont=oficónI=uzupełnienie=infrastrukturóK=

NOK=
AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=

przó=ulK=dabriela=karutowicza=TI=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- uzupełnienie=infrastrukturóK=

ff=

NPK=
AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=

przó=ulK=dabriela=karutowicza=NPI=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- remont=oficónI=uzupełnienie=infrastrukturóK=

fff=

N4K=
AN= kompleksowa=rewitalizacja=działki=

przó=ulK=dabriela=karutowicza=NRI=
wraz=z=remontem=zabótkowego=
domu=tkacza==

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcja=
budónku=drewnianegoI=

- remont=oficónI=uzupełnienie=infrastrukturóK=

fff=

=
NRK= AN= rewitalizacja=placu=po=zburzonóm=

kościele=ewangelickim=oraz=
budowa=ośrodka=pomocó=
społecznej=„afAhlkfpfA”=
EaługaLkarutowiczaF=

- uporządkowanie=zieleniI=
- częściowe=utwardzenie=terenuI=

- wprowadzenie=małej=architekturó=i=oświetleniaI=

- budowa=ośrodka=pomocó=społecznejK=

ff=

=
NSK= AN= przeniesienie=i=adaptacja=domu=

tkacza=dla=potrzeb=biblioteki=
jiejskoJmowiatowej= = ulK=
dabriela=karutowicza=PM=

- kapitalnó=remont=i=częściowa=rekonstrukcjaI=
budónku=drewnianegoI=

- uzupełnienie=infrastrukturóK=

fff=

=
NTK= AO= budowa=boisk=sportowóch=i=

placów=ćwiczeń=na=terenie=
ograniczonóm=ulicamiW=
mopiełuszkiI=aąbrowskiegoI=
karutowicza=i=Pjaja=

- ułożenie=nawierzchni== boiska=i=dwóch=placów=
ćwiczeńI=

- zagospodarowanie=oraz=oświetlenie=terenuKI==

fff=

=
=
=
NK4K=mlanowane=działania=w=latach=OMN4JOMOM=
n rewitalizacja= dolinó= rzeki= Bzuró= na= odcinku= centralnóm= Eodsłonięcie= koróta= rzeki= w= międzó=

markiem=jiejskim=a=ulicą=aługąFI=
n rewitalizacja=dolinó=rzeki=Bzuró=Eczęść=wschodniaFI=
n kompleksowa=rewitalizacja=trzech=drewnianóch=budónków=tkackich=przó=ulicó=N=jaja=ONIOPIORI=
n remont=budónków=mieszkalnóch=i=kompleksowa=rewitalizacja=działek=przó=ulK=aługiej=NS=i=aługiej=

NUI=
n ułożenie=sieci=cieplnej=w=ulicó=gana=eenróka=aąbrowskiegoI==
n realizacja= projektu= humanizacji= osiedla= mieszkaniowego= w= kwartale= ulicW= CezakaI= aługaI=

jielczarskiego=i=auboisK=



=

4M 

NKRK wabezpieczenie=puli=mieszkań=rotacójnóch=i=zamiennóch=

wabezpieczenie=puli=mieszkań= rotacójnóch= jest= jednóm=z=priorótetów=w=okresie=przógotowówania=
rewitalizacjiK= we= względu= na= skromne= możliwości= finansoweI= problem= ten= stanowi= wielkie=
wózwanie=dla=władz=wgierzaK=
t= pierwszóm= etapie= rewitalizacji= nie= przewiduje= się= konieczności= zapewnienia= mieszkań=
zamiennóchI= ponieważ= projektó=realizowane=przez=dminę=jiasto= wgierz=nie=obejmują= budónków=
mieszkalnóchK= = katomiast=w=kolejnóch=etapach=rewitalizacji=miasto=zobowiązuje=się=zabezpieczóć=
mieszkania= rotacójne= J= niezbędnóch= jest= okK= PM= lokali= mieszkalnóchK= aokładne= zapotrzebowanie=
znane= będzie= po= opracowaniu= szczegółowóch= projektów= budowlanóch= poszczególnóch= prac=
rewalorózacójnóchK=
ala=późniejszóch=potrzeb=w=tóm=zakresie=przewiduje=się=zachowanie=lokali=komunalnóch=na=terenie=
wgierzaI=które=w=wóniku=opuszczenia=przez=najemców=EzgonI=rezógnacjaF=powrócą=do=puli=mieszkań=
w=gestii=gminóK==
=

OK aziałania=gospodarcze==

OKNK tspieranie=przedsiębiorczości=J=rozwój=turóstókiI=rzemiosła=i=usług=

wostaną= niezwłocznie= wprowadzenie= wieloletnie= zwolnienia= i= ulgi= podatkowe= dla= podmiotów=
gospodarczóch= uczestniczącóch= w= procesie= rewitalizacjiK= qaki= rodzaj= wsparcia= powinien= bóć=
uzależnionó= od= wartości= kapitału= zainwestowanego= na= terenie= objętóm= rewitalizacjąK= gednóm=
z=instrumentów=wsparcia=będzie=organizowanie=przez=rrząd=jiasta=promocji=historócznej=dzielnicó=
wgierza=jako=interesującego=produktu=turóstócznegoK==
=
=

OKOK fnstrumentó=finansowego=wsparcia=rewitalizacji=

rchwałą= oadó= jiasta= wgierza= utworzonó= zostanie= cundusz= oewitalizacjiI= stanowiącó= jedno=
z=najważniejszóch=źródeł=finansowania=projektów=rewitalizacójnóchK=
=
cundusz=oewitalizacji= = = cundusz=zasilać=będzie=TRB=wpłówów=ze=sprzedażó=

nieruchomości=i=budónków=gminnóch=na=terenie=
objętóm=rewitalizacjąI=oraz=NMB=wpłówów=ze=
sprzedażó=nieruchomości=i=budónków=na=pozostałóch=
terenachK= =

=
fkkb=jlŻiftlŚCf=cfkAkpltAkfA=EfakultatównieF=

lbligacje=gminne= t=przópadku=rozwoju=gospodarczego=i=szczególnie=
dobrej=kondócji=finansowej=budżetu=miastaK==

hredót=rewitalizacójnó= wskazane=w=przópadku=powodzenia=pierwszóch=
etapów=rewitalizacji=i=szóbkiego=rozwoju=
gospodarczego=miastaK=

martnerstwo=prówatno=J=publiczne= do=rozważenia=po=ustawowóm=uregulowaniu=kwestii=
funkcjonowania=tego=rodzaju=współpracóK=

=



=

4N 

mrzewiduje= się= tworzenie= innóch= instrumentów= wsparciaI= któróch= szczegółowe= zasadó=
funkcjonowania=zostaną=określone=na=dalszóm=etapie=rewitalizacjiK=
=

PK aziałania=społeczne==

PKNK cormowanie=społeczności=świadomej=historócznego=dziedzictwa=wgierza=

Abó= zrealizować= założenia= działaniaI= prowadzona= będzie= działalność= edukacójna= i= informacójna=
mKinK= za= pośrednictwem= stowarzószeń= i= parafiiK= modjęcie= procesu= rewitalizacji= i= ukazanie=
mieszkańcomI=że=zabudowa=drewniana=wóposażona=we=wszelkie=udogodnienia=cówilizacójne=może=
bóć= wógodnóm= miejscem= zamieszkaniaK= kie= bez= znaczenia= jest= przókład= jaki=dadzą= tego= rodzaju=
działania= J=oto=po= raz=pierwszó=od=bodaj=RM= lat=władze= miasta= inwestują=w=historócznóm=centrum=
miastaI=modernizując=zabótkową=drewnianą=zabudowęK=
t= celu= zmianó= poziomu= akceptacji= dziedzictwa= kulturowego= wgierza= koniecznóm= wódaje= się=
zmiana=stosunków=społecznóchI=w=tóm=przónajmniej=częściowa=wómiana= ludności=na=tóm=terenieK=
mroblem= ten= dotóczó= zwłaszcza= marku= hulturowego= „jiasto= qkaczó”= Ezespół= ANFI=
a=w=szczególności=zabótkowóch=drewnianóch=domów=tkackichK=
aziedzictwo= kulturowe= Ew= tóm=przópadku=drewniane=domó= tkaczó=z=poczK=ufu=wiekuF= stanowić=
może= impuls= do= odrodzenia= całej= dzielnicóK= t= ten= sposób= to= co= do= tej= poró=bóło= jej= problememI=
teraz= stać= się= może= największa= wartościąK= kie= bez= znaczenia= jest= formująca= się= moda= na=
zamieszkiwanie=w=budónkach=zabótkowóchI=poza=uciążliwómi=aglomeracjamiK=
=

PKOK Aktówizacja=społeczności=lokalnejI=w=tóm=środowisk=dziecięcóch=i=młodzieżowóch=

Aktówizacji=tej=służą=podejmowane=od=OMMR=roku=działania=w=marku=hulturowóm=„jiasto=qkaczó”=
J=jest=to=jeden=z=głównóch=celów=rewitalizacjiK=gego=realizacji=mają=służyć=traktowane=priorótetowoW=
budowa=Centrum=oekreacji=oodzinnejI=czóli=Erewitalizacja=parku=miejskiegoF=oraz=dokończenie=prac=
związanóch=z=Centrum=hulturó=aziecka=Erewitalizacja=ogroduFK=
rsótuowanie= nowóch= inwestócji= na= pograniczu= zdegradowanego= centrum= miasta= i= osiedla=
mieszkaniowego= ma= zapewnić= skuteczne= działanie= i= pomóc= w= zagospodarowaniu= wolnego= czasu=
dzieci=–=poprzez=animacjeI=festónóI=konkursóK=
fnne=przedsięwzięcia=to=mKinW=
n planowane=przeniesienie=aomu=hulturó=na=teren=marku=hulturowego=„jiasto=qkaczó”I=
n utworzenie=pierwszego=w=molsce=Centrum=honserwacji=arewnaK==
monadto= wskazanemu= celowi= ma= służyć= rozbudowa= ośrodka= fundacji= „Arka”= oraz= planowane=
w=nieco= późniejszóm= okresie= przeniesienie= aomu= hulturó= i= umieszczenie= go= mKinK=
w=pomieszczeniach=przeniesionego=drewnianego=domu=tkackiegoK=
pwoją=dotóchczasowa=rolę=w=zwalczaniu=wókluczenia=społecznego=spełniać=będzie=jiejski=lśrodek=
momocó=ppołecznej=imK=błK=oK=oafała=ChólińskiegoK=
=

PKPK oegulacja=migracji=ludności=

gak= już= wspomniano= wcześniej= migracje= ludności= na= terenie= rewitalizowanóm= wónikać= będą=
zarówno= z= prowadzonóch= działań= Eremontó=budónków= mieszkalnóchI= redukcja= przeludnieniaF= jak=
również=będą=skutkiem=nowóch=inwestócjiK=mierwszó=etap=rewitalizacji=nie=wómaga=wóprowadzania=



=

4O 

dotóchczasowóch= lokatorówI= jednak=przewiduje=się=kontónuację=procesu=wóprowadzania=osób=nie=
zainteresowanóch= dalszóm= zamieszkiwaniem= na= obszarze= rewitalizowanómK= tładzom= miasta=
zależó=abó=liczba=takich=osób=bóła=jak=najmniejszaK==
t= wóniku= remontów= zmniejszó= się= przeludnienieI= a= ilość= lokali= mieszkalnóch= w= przókładowóm=
domu= tkackim= zmaleje= z= około= dziesięciuI= do= nie= więcej= niż= sześciuK= Część= dotóchczasowej=
powierzchni= mieszkalnej= zostanie= przeznaczona= na= cele= użóteczności= publicznej= EhandelI= usługiI=
kultura= i= turóstókaFK= monadto= niektórzó= mieszkańcó= mogą= nie= podołać= zwiększonóm= kosztom=
utrzómania= wóremontowanóch= lokaliK= tszóstkie= te= zjawiska= spowodują= początkowo= odpłów=
mieszkańców=z=terenu=rewitalizowanegoK=
gednocześnie= rozpocznie=się= napłów= nowóch=mieszkańców=związanó=z=prowadzonómi= równolegle=
inwestócjami= mieszkaniowómi= prówatnóch= inwestorów= w= wgierzuK= monadto= po= szerszóm=
udostępnieniu= terenów= budowlanóch= powinnó=pojawić= się= na= tóm= terenie= inwestócje= prówatnóch=
deweloperówK=
ala=nowóch=najemców=wóremontowanóch= lokali=mieszkalnóchI=wprowadzone=zostaną=preferencje=
w= ich= otrzómówaniuK= mierwszeństwo= w= przódziale= Ebądź= w= zakupieF= mieszkania= będą= miałó=
następujące=osobóW= =
- młode=małżeństwa=z=dziećmiI = =
- osobó=pracujące=samodzielnie=w=miejscu=zamieszkania=Ewolne=zawodóI=drobne=rzemiosłoFI=
- osobó=tworzące=miejsca=pracó=na=obszarze=rewitalizowanóm=E„mieszkanie=nad=sklepem”FI=
- osobó= będące= animatorami= i= twórcami= stowarzószeń= prowadzącóch= działalność= = związaną=

z=aktówizacją=społecznąI=przeciwdziałaniem=wókluczeniu=i=ochroną=dziedzictwa=kulturowegoK=



=

4P 

sfK=miAk=cfkAkpltY=obtfTAifwACgf=kA=iATA=OMNOJNP=f=mÓŹkfbg=
=
modstawowe=źródła=finansowania=procesu=rewitalizacjiW=
NK   środki=własne=dminó=jiasto=wgierzI=
OK   fundusze= rnii= buropejskiej= E„ldnowa= obszarów= miejskich”= oegionalnó= mrogram= lperacójnó=

tojewództwa=ŁódzkiegoFI=
PK   środki=_udżetu=maństwaI=
4K   środki= związków= wóznaniowóch= EnpK= parafia= rzómskokatolicka= śwK= hatarzónóI= parafia=

ewangelickoJaugsburska=w=wgierzuFI==
RK   środki=stowarzószeń=i=fundacjiK=
rtAdA= = [mlan=finansowó=na=drugi=i=trzeci=etap=rewitalizacji=wókonanó=został=w=przóbliżeniuzK=



=
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=
aziałania=rewitalizacójne=planowane=w=ramach=oegionalnego=mrogramu=lperacójnego=tojewództwa=Łódzkiego=OMMT=–=OMNP=

kazwa=projektu= _eneficjent= tartość=
całkowita=
projektu=Ew=
mikF=

tartość=
dofinansowani
a=z=bcoo=Ew=
mikF=

lkres=
realizacji=
projektu=

tskaźniki=na=jakie=projekt=oddziałówuje=

kowe=miejsce=oraz=żócie=
w=zrewitalizowanej=fabróce=

bsportivo=Club=
blżbieta=haźmierczak=
VR=–=NMM=wgierz=
ulK=P=jaja=S=
=

RVM=4MMIMM= 4MU=MMMIMM= OMNO= mrojekt=zakłada=zrewitalizowanie=części=N=zabótkowego=obiektuI=któró=
jest=budónkiem=pofabrócznómK=mowierzchnia=PRM=mO=zostanie=
zaadoptowana=do=nowóch=funkcji=gospodarczóch=Ecała=kondógnacjaFK==
wostanie=utworzone=również=N=nowe=przedsiębiorstwo=usługoweK=
tógeneruje=ono=nowe=miejsca=pracó=–=PK=

oenowacja=budónku=przó=
ulicó=Łąkowej=NM=

wofia=kiechciał=
ulK=Łąkowa=NM=
VR=–=NMM=wgierz=

N=MMM=MMMIMM= = URM=MMMIMM= = OMNO= moprawa=jakości=substancji=mieszkaniowejK=_udónek=jest=w=
katastrofalnóm=stanie=technicznómK=ook=wóbudowania=–=NVNOK=

oewitalizacja=budónku=
dimnazjum=nr=N=i=pil=imK=
oK=Traugutta=przó=ulK=
jusierowicza=O==

dimnazjum=nr=N=w=
wgierzuI=ulK=jusierowicza=
OI=VR=–=NMM=wgierz=

O=MOT=RMMIMM= N=TOP=PTRIMM= OMNO=J=OMNP= J=======wómiana=pokrócia=dachowegoI=
J======wómiana=stolarki=okiennejI=
J= = = remont=elewacjiK= =

jodernizacja=budónku=
maństwowej=ptrażó=
możarnej=EulK=Łąkowa=SLUF==

homenda=mowiatowej=
maństwowa=ptrażó=
możarnejI=ulK=Łąkowa=SLUI=
VR=–=NMM=wgierz=

O=OMM=MMMIMM= = N=UTM=MMMIMM= OMNO= J======== oemont=budónkuI=w=tóm=pomieszczeń=biurowóchI=
J========modernizacja=infrastrukturóI=
J========renowacja=elewacjiK=

oewitalizacja=
historócznego=centrum=
miasta=wgierza=

dmina=jiasto=wgierzI=
mlac=gana=mawła=ff=NS=
VR=–=NMMI=wgierz=

NM=MMM=MMMIMM= U=RMM=MMMIMM= OMNN=J=OMN4= NF= = = renowacja=i=modernizacja=części=płnJwsch=i=płdJwsch=placu=gana=
hilińskiego=w=celu=adaptacji=miejsca=do=nowóch=funkcjiI=

OF== prace=konserwatorskie=i=restauratorskie=w=celu=przóstosowania=
juzeum=jiasta=wgierza=do=utrzómania=funkcji=dotóchczasowejI==

PF== rewitalizacja=marku=jiejskiego=i=ogrodu=Centrum=hulturó=
aziecka=J== kompleksowe=zagospodarowanie=przestrzeni=
publicznej=rewitalizowanóch=terenówI=w=tóm=budowa=małej=
architekturó=oraz=tworzenie=i=modernizacja=miejsca=rekreacji=i=
terenów=zielonóchI=

4F== wókonanie=dróg=dojazdowóch=w=kwartale=N=jajaI=
oembowskiegoI=aługaI=karutowiczaI=wraz=z=zagospodarowaniem=
terenu=w=okolicó=dawnego=jłóna=pod=przószłą=inwestócję=J=
przógotowanie=terenów=na=obszarach=objętóch=rewitalizacją=pod=
realizację=nowóch=inwestócji=gospodarczóchI=

RF== budowa=sóstemu=monitoringu=w=celu=podniesienia=bezpieczeństwa=
publicznego=na=terenie=rewitalizowanómI==

SF== budowa=sóstemu=zabezpieczenia=przeciwpożarowego=w=budónku=



=

4R 

juzeum=jiasta=wgierzaK= =
„oemont=i=rewitalizacja=
zabótkowego=kościoła=pod=
wezwaniem=śwK=hatarzónó=
w=wgierzu”K=

marafia=pw=Świętej=
hatarzónó= =
mlac=gana=mawła=ff=NNLNP=

O=NMM=MMMIMM= = N=TUR=MMMIMM= = OMNO=J=OMNP= = wakres=prac=ujętóch=w=projekcie=obejmujeW=
NF renowację=zniszczonóch=górnóch=partii=elewacji=wieżó=

kościołaI=
OF adaptację=poziomu=balkonów=do=potrzeb=platformó=

widokowej=dla=mieszkańców=miastaI=
PF adaptację=istniejącóch=ciągów=komunikacójnóch=we=wnętrzu=

wieżó=dla=potrzeb=ruchu=zwiedzającóchK=
oenowacja=substancji=
mieszkaniowej=oraz=
modernizacja=przestrzeni=
pomiędzó=budónkami=w=
obrębie=wgierskiej=
ppółdzielni=jieszkaniowej=

wgierska=ppółdzielnia=
jieszkaniowa=
ulK=marzęczewska=ON=
VR=–=NMM=wgierz=

NM=SUM=SMMIMM= = V=MTU=RNMIMM= = OMNO=–=OMN4= = - wómiana=posadzek=w=piwnicachI=
- wókonanie=hódroizolacji=piwnicI=
- modófikacja=węzłów=cieplnóchI=
- wókonanie=instalacji=ciepłej=wodó=w=części=wspólnej=

budónkuI=
- uszczelnienie=przewodów=kominowóchI=
- malowanie=klatek=schodowóchI=
- modernizacja=dźwigów=osobowóchI=
- budowa=miejsc=parkingowóch=lub=przebudowa=już=

istniejącóchI=
- modernizacja=ulic=osiedlowóch=i=chodnikówI=
- budowa=placów=zabawK=

oewitalizacja=i=
modernizacja=budónku=
Łaźni=jiejskiej=Ekróta=
płówalniaF=

dmina=jiasto=wgierzI=
mlac=gana=mawła=ff=NS=
VRJNMM=wgierz=

R=MMM=MMMIMM= = 4=MMM=MMMIMM= OMNOJOMNP= J=remont=budónkuI=
J=modernizacja=infrastrukturóI=
J=termomodernizacja=budónków=ŁaźniK=

==
==
=



=

4S 

=

=
=
=
=
=

kAwtA IktEpTYCJI= OKoEp oEAiIwACJI= tAoTOŚĆ OdÓŁEM= ŚoOaKI 
EroOmEJpKIE=

ŚoOaKI 
BraŻETr 
mAŃpTtA=

ŚoOaKI JpT EminK 
NRB)=

IkkE =

Ew tym środki 
prywatne)=

kowe=miejsce=oraz=żócie=w=zrewitalizowanej=
fabróce = OMNO = RVM=4MMIMM 4MU=MMMIMM = = NUO MMM=

oenowacja=budónku=przó=ulicó=Łąkowej=NM = OMNO = N=MMM=MMMIMM URM=MMMIMM= = = NRM MMM=

oewitalizacja=budónku=dimnazjum=nr=N=i=pil=imK=
oK=Traugutta=przó=ulK=jusierowicza=O= = OMNO J OMNP= O=MOT=RMMIMM N=TOP=PTRIMM = PM4 NORI MM= =

jodernizacja=budónku=maństwowej=ptrażó=
możarnej=EulK=Łąkowa=SLUF= = OMNO= O=OMM=MMMIMM= N=UTM=MMMIMM PPM MMMIMM= = =

oewitalizacja=historócznego=centrum=miasta=
wgierza = OMNN J OMN4= NM=MMM=MMMIMM U=RMM=MMMIMM = N RMM MMMIMM= =

„oemont=i=rewitalizacja=zabótkowego=kościoła=pod=
wezwaniem=śwK=hatarzónó=w=wgierzu”K = OMNO=J=OMNP = O=NMM=MMMIMM= N=TUR=MMMIMM= = = PNR MMMIMM=

oenowacja=substancji=mieszkaniowej=oraz=
modernizacja=przestrzeni=pomiędzó=budónkami=w=

obrębie=wgierskiej=ppółdzielni=jieszkaniowej =
OMNO=–=OMN4= = NM=SUM=SMMIMM= V=MTU=RNMIMM= = = N SMO M9MI 

MM=

oewitalizacja=i=modernizacja=budónku=Łaźni=
jiejskiej=Ekróta=płówalniaF = OMNOJOMNP = R=MMM=MMMIMM= 4 MMM MMMIMM= = N MMM MMMIMM= =



=
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SKlGÓikE wESTAtIEkIE hlSwTÓt=

Szacowana wartość inwestycji zawartych w iokalnym 
mrogramie oewitalizacji centrum wgierza= PP R98 R00I00= O8 ON4 88RI00= PP0 000I00= O 804 NORI 00= O O49 090I00=

=



=
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sffK=pYpTbj=taoAŻAkfAK=hljrkfhACgA=pmlŁbCwkA=
=
iokalnó= program= rewitalizacji= centrum= wgierza= realizowanó= będzie= głównie= w= oparciu= o= środki=
własne= gminó= i= fundusze= rnii= buropejskiej= pochodzące= z= oegionalnego= mrogramu= lperacójnego=
tojewództwa= ŁódzkiegoK= monadto= niektóre= działania= finansowane= będą= przez= organizacje=
pozarządowe= i=związki=wóznanioweK=aotóchczasowe=działania=w= tóm=zakresie=wskazują=na= toI= że=
spodziewanóm=skutkiem=podejmowanóch=inwestócji=będzie=również=coraz=większe=zaangażowanie=
kapitału=prówatnego=w=proces=rewitalizacjiK==
mrogram= będzie= wdrażanó= przez= wóznaczonego= mełnomocnika= mrezódenta= jiasta= do= ppraw=
oewitalizacji= i=zarządzaną= przez= niego= wóspecjalizowaną= komórkęK= aużą= role= powinna= odegrać=
jednostka= powołana= do= zarządzania= markiem= hulturowóm= „jiasto= qkaczó”K= motencjalnómi=
sojusznikami= powinni= bóć= prówatni= właścicieleI= żówotnie= zainteresowani= poprawa= wizerunku=
dzielnicóI=inwestócjami= = i=wzrostem=wartości=swoich=nieruchomościK= =
=
pmlpl_Y=hljrkfhltAkfA=EbezpośrednieF=
- spotkania=z=urzędników=z=mieszkańcamiI=
- rutónowe=kontaktó=w=urzędzieI=
- współpraca=z=jednostkami=pomocniczómi=Eoadó=lsiedlaFI=
- informacja=droga=pocztową=Etradócójną=i=elektronicznaFI=
- rozmowó=telefoniczneK=
=
pmlpl_Y=hljrkfhltAkfA=EpośrednieF=
- wódawnictwa=informacójne=EulotkiI=informatoróFI=
- publikacje=internetoweI=
- publikacje=prasowe=Ezwłaszcza=w=prasie=lokalnejI=npK=fqwFI=
- wówiadó=radiowe=i=telewizójneK=

=
ao=informowania=o=przebiegu=rewitalizacji=mogą=zostać=wókorzóstane=inne=instótucjeW=
=
n biura=nieruchomościI=deweloperzóI=
n zarządcó=nieruchomościI=kancelarie=notarialneI=
n kuratorzó=i=placówki=wóchowawczeI==
n organizacje=charótatówneI=
n siedzibó=partii=politócznóch=Ebiura=poselskieFK=
=
rdział= mieszkańców= zostanie= zapewnionó= przez= cókliczne= spotkania= z=mieszkańcami= miastaI=
a=szczególnie= obszaru= rewitalizowanego= lub= jego= częściK= oegularne= spotkania= z= mieszkańcami= i=
partócópantami=rewitalizacji=powinnó=odbówać=się=raz=na=PJS=miesięcóK=jiejscem=kontaktu=będzie=



=
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siedziba=rrzędu=jiasta=oraz=jeden=z=obiektów=zabótkowóchI=wóremontowanóch=w=ramach=„jiasta=
qkaczó”K=mrzewidówane=formó=kontaktu=to=wóstawó=propozócjiI=dóskusje=tematóczneK==
monadto= okresowo= Eraz= na= NOJO4= miesiąceF= prowadzone= będą= badania= sondażoweI= dotóczące=
społecznego= odbioru= podejmowanóch= działań= rewitalizacójnóchK= pposób= prowadzenia= badań=
EankietaI=wówiad=telefonicznóF=może=bóć=dowolnóK==
t= zależności= od= rozwoju= sótuacji= możliwa= jest= korekta= działańK= oada= jiasta= określi= zakres=
kompetencji= zarządzającego= rewitalizacjąI= w= tóm= zakres= dopuszczalnóch= zmian= w= iokalnóm=
mrogramie=oewitalizacji=wókonówanóch=bez=zgodó=radnóchK=
=



=

RM 

sfffK=pmlplBY=jlkfTloltAkfA=f=lCbkY=

NK jonitorowanie=przedsięwzięcia=
=
iokalnó=program=rewitalizacji=centrum=wgierza=nie=jest=dokumentem=zamkniętómK=t=zależności=od=
bieżącej=sótuacjiI=nowóch=możliwości=i=problemówI=powinien=bóć=aktualizowanó=przónajmniej=raz=
na=dwa=lataK==
dmina=jiasto=wgierz=jako=najważniejszó=inwestor=działań=rewitalizacójnóch=jest=odpowiedzialna=za=
jej=prawidłowó=przebiegK=jonitorowanie=procesu=rewitalizacji=na=dzisiejszóm=etapie=będzie=jednóm=
z= głównóch= zadań= mełnomocnika= mrezódenta= jiasta= do= ppraw= oewitalizacjiI= oraz= zespołów= do=
spraw= programowóch= EnpK= dórekcja= marku= hulturowego= „jiasto= qkaczó”FK= t= przópadku= zmianó=
sposobu= zarządzania= rewitalizacją= npK= utworzenia= spółki= zarządzającejI= kwestia= monitoringu=
pozostaje=otwartaK=
Abó=kontrola=przebiegu=procesu=rewitalizacji=bóła=skuteczna=należó=wópracować=zasadó=współpracó=
międzó= poszczególnómi= jej= uczestnikamiK= pzczególna= rola= przópadnie= działającóm= lokalnie=
organizacjomI=czóli=stowarzószeniomI=związkom=wóznaniowómI=organizacjom=młodzieżowómI=etcK=
fnstótucjonalnómi= partnerami= programu= rewitalizacji= będą= jednostki= pomocnicze= –= oadó= lsiedli=
Ekowe= jiastoI= ptare= jiastoI= mrzóbółówFK= caktóczna= oceną= procesu= rewitalizacji= będą= wskaźniki=
produktuI=rezultatu=i=oddziałówaniaK=
=
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OK tskaźniki=osiągnięć=terenu=objętego=rewitalizacją=
=

wskaźniki=
produktu=

nr= nazwa= =
pKN= powierzchnia=zdegradowanóch=dzielnic=i=obszarów=poddanóch=

rewitalizacji=
=

pKO= długość=zmodernizowanóch=dróg=i=ulic= =
pKP= długość=zmodernizowanóch= = dróg=na=obszarach=objętóch=

rewitalizacją=
=

pK4= długość=wóbudowanóch=dróg=na=obszarach=objętóch=
rewitalizacją=

=

pKR= długość=przebudowanej=lub=wóremontowanej=infrastrukturó=
komunalnej=w=zakresie=ochronó=środowiska=

=

pKS= długość=wóbudowanej=infrastrukturó=komunalnej=w=zakresie=
ochronó=środowiska=

=

pKT= powierzchnia=wóbudowanóch= = „plomb”=w=zabudowie= =
pKU= liczba=budónków=poddanóch=renowacji= =
pKV= liczba=budónków=poddanóch=termorenowacji= =
pKNM= liczba=budónków=poddanóch=remontowi=z=zakresie=infrastrukturó=

technicznej=
=

pKNN= powierzchnia=budónków=poddanóch=renowacji= =
pKNO= powierzchnia=budónków=poddanóch=termorenowacji= =
pKNP= powierzchnia=budónków=poddanóch=remontowi=z=zakresie=

infrastrukturó=technicznej=
=

pKN4= powierzchnia=zmodernizowanóch=obiektów=dziedzictwa=
kulturowego=

=

pKNR= powierzchnia=usługowa=w=wóbudowanóch=„plombach”= =
pKNS= powierzchnia=usługowa=w=budónkach=poddanóch=renowacji= =
pKNT= liczba=budónków=przebudowanóch=lub=wóremontowanóch=na=

cele=edukacójnoJspołeczne=
=

pKNU= powierzchnia=budónków=zmodernizowanóch=na=cele=
edukacójnoJspołeczne=

=

pKNV= powierzchnia=zmodernizowanej=lokalnej=bazó=kulturalnej=
i=turóstócznej=

=

pKOM= liczba=wóbudowanóch=lub=zmodernizowanóch=lokalnóch=
punktów=informacji=kulturalnej=i=turóstócznej=

=

pKON= liczba=zmodernizowanóch=obiektów=dla=celów=kulturó=i=turóstóki= =
pKOO= powierzchnia=zmodernizowanóch=obiektów=dla=celów=kulturó=

i=turóstóki=
=

pKOP= liczba=nowóch=miejsc=noclegowóch= =
pKO4= powierzchnia=wóremontowanej=i=przebudowanej=infrastrukturó=

publicznej=na=terenie=zrewitalizowanóm=EplaceI=skweróI=ciągi=
pieszeF=

=

pKOR= liczba=miejsc=parkingowóch= =
=
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wskaźniki=
rezultatu=

nr= nazwa= =
rKN= liczba=przestępstw=w=mieście= =
rKO= wskaźnik=wókrówalności=przestępstw= =
rKP= liczba=nowóch=przedsiębiorstw= =
rK4= liczba=przedsiębiorstw=zlokalizowanóch=na=terenie=

rewitalizowanóm=
=

rKR= liczba=nowóch=punktów=usługowóch=na=terenach=
rewitalizowanóch=

=

rKS= powierzchnia=usługowa=faktócznie=wókorzóstówana= =
rKT= liczba=nowóch=miejsc=pracó=powstała=w=wóniku=realizacji=

projektów=turóstócznóch=i=kulturalnóch=
=

rKU= liczba =osób =korzóstającóch =z =nowej =lokalnej =bazó =kulturalnej = = = = = = = = = = = = = = = =
i=turóstócznej=

=

rKV= zwiększenie=intensówności=zabudowó= = =
=
=

wskaźniki=
oddziałówania=

nr= nazwa= =
oKN= wskaźnik=bezrobocia=wśród=mieszkańców=na=terenach=

rewitalizowanóch=
=

oKO= liczba=mieszkańców=na=terenach=zrewitalizowanóch= =
oKP= migracje=z=terenów=poddanóch=rewitalizacji= =
oK4= stałe=miejsca=pracó=na=obszarze=turóstóki= =
oKR= wskaźnik=wókształcenia=wśród=mieszkańców=terenów=

zrewitalizowanóch=
=

oKS= liczba=utrzómanóch=miejsc=pracó= =
oKT= liczba=utrzómanóch=punktów=usługowóch= =

=
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fuK=lCwbhftAkb=bcbhTY=moldoAjr=
=
oealizacja=założeń=programu=powinna=spowodować=w=pierwszej=kolejnościW=
=
- przewartościowanie=społecznej=ocenó=historócznego=centrum=wgierzaI=
- powstrzómanie=procesu=degradacji=dziedzictwa=kulturowegoI==
- wzrost=świadomości=wartości=kulturowóchI=
- poprawę=jakości=żócia=mieszkańcówI=
- poprawę=estetóki=przestrzeni=publicznejI=
- wzrost=inwestócji=prówatnóch=w=centrumI=
- wzrost=wartości=nieruchomości=w=centrumK=
=
mełna= lub= nawet= częściowa= realizacja= mrogramu= oewitalizacji= przóczóni= się= do= odrodzenia=
historócznego=centrum=wgierzaI=co=pozwoli=zachować=dziedzictwo=kulturowe=i=tożsamość=miasta=dla=
obecnóch=i=przószłóch=pokoleńK= fnwestócje=związane=z=mrogramem=oewitalizacji=przóczónią=się=do=
zrównoważonego= rozwoju= gospodarczo= J= przestrzennego= całego= wgierzaI= oraz= wzrostu= poziomu=
żócia=jego=mieszkańcówK=
=
=
=
=
=
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PK ptrefó=ochronó=konserwatorskiej=i=lokalne=dokumentó=planistóczne==
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