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1. WSTĘP 

Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku (Program, PR) stanowi spójny 

dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej 

zdegradowanego obszaru Miasta poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt 

społeczny, techniczny, gospodarczy, środowiskowy i funkcjonalno-przestrzenny), skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. 

Dokument został opracowany zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020”. 

Niniejszy Program Rewitalizacji jest kontynuacją Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2007 – 2013 

przyjętego Uchwałą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXIII/376/08 z dnia 28 maja 2008.  

Na etapie tworzenia Programu kierowano się następującymi zasadami, które będą stosowane także na 

etapie jego wdrożenia: 

1. „kompleksowości” - Program ujmuje działania w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem 

projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych 

publicznych lub prywatnych; 

2. „koncentracji” – Program dotyczy terenu o istotnym znaczeniu dla rozwoju Miasta, 

obejmującego część zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego i dotkniętego koncentracją 

problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych;  

3. „komplementarności” – Program zakłada realizację projektów komplementarnych  

w następujących wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, 

międzyokresowym oraz źródeł finansowania; 

4. „partnerstwa i partycypacji” - Program jest dokumentem powstałym w wyniku szerokiej 

współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami/partnerami procesu rewitalizacji, tj. 

mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi; również jego wdrażanie 

będzie oparte na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy; Uspołecznienie prac nad 

przygotowaniem oraz realizacją Programu powinno zaowocować bardziej efektywnym 

wykorzystaniem istniejących możliwości związanych z finansowaniem poszczególnych działań 

i pozwoli zaangażować mieszkańców w życie społeczne Miasta, a także we współpracę  

z administracją publiczną i przedsiębiorcami. 

Program ma formułę dokumentu otwartego, który może i powinien być aktualizowany  

z uzasadnionych powodów, zarówno na wniosek Rady lub Prezydenta Miasta, jak i organizacji 

społecznych, grup mieszkańców lub podmiotów gospodarczych. 

Opracowany przy takich założeniach Program daje wysokie prawdopodobieństwo, że rozwiązania, 

które zostały w nim zawarte, są właściwe i przyczynią się do rozwoju nie tylko obszaru 

rewitalizowanego, ale całego Miasta i regionu. 

 

Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku jest wynikiem wniosków 

nasuwających się po sześcioletnim funkcjonowaniu poprzedniego Programu, ponadto odpowiada na 

zmiany społeczno-gospodarcze zachodzące na obszarze rewitalizowanym, w Mieście i jego otoczeniu 

oraz uwzględnia nowe zasady dot. pozyskiwania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020. 
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Tabele nr 1 oraz nr 2 przedstawiają poziom wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013.  

Spośród 18 projektów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji (LPR) w latach 2007-2013 

(na łączną wartość 149,9 mln PLN) zrealizowano 16 o wartości 88,3 mln zł, co stanowi blisko 60% 

zakładanego poziomu zainwestowania.  

 

Do niezrealizowanych projektów należą: 

- budowa Piotrkowskiego Centrum Edukacji przez Instytut Postępowania Twórczego Sp. z o. o.; 

aktualnie Instytut nie jest zainteresowany inwestycją, a nieruchomość przewidziana 

do rewitalizacji jest wystawiona na sprzedaż; 

- budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej – Miasto posiada ważną dokumentację techniczną oraz 

pozwolenia na budowę; wobec braku możliwości dofinansowania budowy nowej 

infrastruktury kultury w perspektywie finansowej 2014-2020, w 2017 roku rozpocznie się 

realizacja projektu w ramach środków własnych.  
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Tabela 1. Wykaz projektów realizowanych w ramach LPR 2007-2013 

Nazwa projektu Beneficjent 
Wartość 
projektu 

(PLN) 

Wartość 
dofinansowania 

(PLN) 

Okres 
realizacji 
projektu 

Status 
projektu 

Wskaźniki na jakie projekt 
oddziałuje 

Działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 
Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez 
rewitalizacje zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego 

Miasto Piotrków Trybunalski 23 807 134 16 303 567 2008-2011 zakończony Niski poziom aktywności gosp. 

Łask- Łódź -Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, 
wielokulturowości -stworzenie 3 centrów idei 

Archidiecezja Łódzka 22 561 815 19 177 542 2010-2014 zakończony Niski poziom edukacji 

Piotrkowskie Centrum Edukacji - Zamkowa, przy ulicy Zamkowej 24 
Instytut Postępowania Twórczego 

Sp. z o.o. 
25 000 000 0 - 

nierozpoczęt
y 

Niski poziom aktywności gosp. 
 Niski poziom edukacji 

Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej Miasto Piotrków Trybunalski 36 550 547 0 - 
nierozpoczęt

y 
Niski poziom edukacji 

Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP Nr 4 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Miasto Piotrków Trybunalski 10 137 720 8 397 872 2008 - 2010 zakończony Niski poziom edukacji 

Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez 
rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego - etap II 

Miasto Piotrków Trybunalski 17 552 914 13 098 463 2009-2014 zakończony Niski poziom aktywności gosp. 

Działania rewitalizacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Aktywizacja osób niepełnosprawnych - szansą na zatrudnienie MOPR / Miasto Piotrków Trybunalski 223 180 223 180 2009-2010 zakończony 
Wysoki poziomu ubóstwa 

Niski poziom aktywności gosp. 

Zajęcia terapeutyczne - wspomagające dla niepełnosprawnych uczniów              
z piotrkowskich szkół podstawowych. 

Miasto Piotrków Trybunalski 196 721 191 356 2009-2010 zakończony 
Wysoki poziomu ubóstwa 

Niski poziom edukacji 

ZDOBYWAM ŚWIAT - kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające 
rozwój uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych 

Miasto Piotrków Trybunalski 556 596 556 596 2010-2011 zakończony 
Wysoki poziomu ubóstwa 

Niski poziom edukacji 

Kompleksowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów piotrkowskich szkół 
gimnazjalnych 

Miasto Piotrków Trybunalski 329 235 329 235 2010-2011 zakończony 
Wysoki poziomu ubóstwa 

Niski poziom edukacji 

Pozostałe działania rewitalizacyjne zrealizowane w ramach LPR 

Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - etap l Miasto Piotrków Trybunalski 6 987 895 1 475 683 2007-2008 zakończony Niski poziom aktywności gosp.  

Przebudowa ul. Jerozolimskiej (od ronda Sulejowskiego do ul. Woj.Polsk.) Miasto Piotrków Trybunalski 4 370 977 1 707 200 2008-2009 zakończony Niski poziom aktywności gosp.  

Utworzenie Ośrodka Edukacji Artystycznej MOK / Miasto Piotrków Trybunalski 964 319 530 361 2008-2013 zakończony Niski poziom edukacji 

Program edukacyjne - korekcyjny dla sprawców przemocy MOPR / Miasto Piotrków Trybunalski 7 500 7 500 2008 zakończony 
Wysoki poziomu ubóstwa  

Niski poziom edukacji 

Rozwój poradnictwa i terapii rodzin przeżywających trudności związane 
z wychowaniem dzieci i młodzieży (...)w ramach działalności Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej w Piotrkowie Trybunalskim 

MOPR / Miasto Piotrków Trybunalski 14 991 14 991 2008 zakończony 
Wysoki poziomu ubóstwa  

Niski poziom edukacji 

Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim 
jako uzupełnienie projektu kluczowego Trakt Wielu Kultur 

Miasto Piotrków Trybunalski 168 245 0 2009-2010 zakończony Niski poziom aktywności gosp. 

Utworzenie Ośrodka Działań Artystycznych Miasto Piotrków Trybunalski 415 273 0 2008-2009 zakończony Niski poziom edukacji3333 

Turystyka Wspólna Sprawa ROT 20 000 0 2008 zakończony Niski poziom aktywności gosp. 

Źródło: Opracowanie własne 
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Tabela 2. Wskaźniki wykonania LPR 2007-2013 

Wyszczególnienie Wartość w PLN 
Struktura 

procentowa 

Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych 149 865 062 100,00% 

Wartość projektów zrealizowanych 88 314 515 58,90% 

Wartość projektów niezrealizowanych 61 550 547 41,10% 

Wartość zrealizowanych projektów miejskich 65 732 700 74,40% 

Wartość zrealizowanych projektów pozostałych podmiotów 22 581 815 25,60% 

Wartość pozyskanych dotacji na projekty miejskie 42 836 004 65,20% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Łączna wartość projektów rewitalizacyjnych finansowana przez Miasto Piotrków Trybunalski wyniosła 

65,7 mln zł, co stanowi 74% wszystkich środków zainwestowanych w obszar problemowy. Wartość 

inwestycji pozostałych podmiotów wyniosła 22,6 mln zł, co stanowi 26% ogółu inwestycji na Starym 

Mieście.  

Dzięki pełnej spójności zapisów LPR z dokumentami programowymi UE Miasto pozyskało blisko 

43,0 mln zł dofinansowania na projekty rewitalizacyjne, co pozwoliło ograniczyć wysokość 

zainwestowanych w rewitalizację środków własnych do poziomu 34,8%, wpływając jednocześnie 

na osiągnięcie wysokiej efektywności nakładów w stosunku do efektów.  

Dzięki zrealizowanym projektom rewitalizacyjnym udało się podnieść poziom edukacji oraz aktywności 

gospodarczej w obszarze LPR, jak również ograniczyć poziom ubóstwa. Osiągnięcia Lokalnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2007-2013 mają charakter trwały 

i są dobrą bazą dla osiągnięcia efektu komplementarności z planowanymi efektami niniejszego 

dokumentu. 

 

 

2. OPIS POWIĄZAŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI 
I PLANISTYCZNYMI GMINY 

Program Rewitalizacji - poprzez realizację projektów podstawowych (aktywizacja społeczna  

i zawodowa mieszkańców z obszaru rewitalizacji, poprawa jakości ich życia w wyniku remontów  

i termomodernizacji kamienic, remontów ulic i chodników, urządzenia terenów zielonych i miejsc 

rekreacji, itd.) oraz działań uzupełniających (m.in. realizacja projektów społecznych, kulturalnych  

i inwestycyjnych) - jest spójny z następującymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego: 

 

1. Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, przyjętą Uchwałą XIV/297/11 Rady Miasta w dniu 30 listopada 2011 r. - zasada 

zrównoważonego rozwoju. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta to dokument o charakterze strategicznym, określający długofalową 

politykę władz samorządowych w zakresie gospodarki przestrzennej, determinujący procesy 

urbanizacyjne, wskazującym gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju Miasta. 

2. Strategią Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020, przyjętą Uchwałą Rady Miasta  

Nr III/22/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku. Wizja rozwoju miasta określona została następująco: 
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„Wysoka jakość życia mieszkańców w centrum Polski, w konkurencyjnym ośrodku miejskim,  

o znaczeniu subregionalnym, z bogatą historią, dynamicznie rozwijającą się, nowoczesną 

gospodarką i czystym środowiskiem przyrodniczym”.  

Program Rewitalizacji realizuje cele operacyjne Miasta, jak na poniższym rysunku.  

 

Rysunek 1. Cele strategiczne i operacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Piotrków 2020 

 

3. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2014-2020, przyjętą Uchwałą Nr XL/737/14 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2014 roku: 

Sfera społeczna; Cel strategiczny: Zwiększenie poziomu integracji społecznej. 
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Celem Strategii jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Skuteczna polityka 

społeczna zapewnia mieszkańcom Piotrkowa Trybunalskiego bezpieczeństwo socjalne, 

kompleksową opiekę nad rodziną, rehabilitację osób niepełnosprawnych, wsparcie osób 

wykluczonych społecznie oraz umożliwia samodzielne rozwiązywanie swoich problemów i pełne 

uczestnictwo w życiu społeczeństwa. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest 

dokumentem podstawowym, z którego wynikają inne programy pomocy, m.in.: 

− Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego;  

− Program Przeciwdziałania Narkomanii, 

przyjmowane corocznie w drodze uchwały Rady Miasta. 

Ponadto, jako uzupełnienie do wyodrębnionych obszarów tematycznych strategii opracowywane 

i wdrażane są programy zadaniowe, m.in.: 

− Program Pomocy Społecznej; 

− Program Pomocy Dziecku i Rodzinie; 

− Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

4. Programem Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016  

z perspektywą na lata 2017-2020, przyjętym Uchwałą Nr XXVIII/532/12 Rady Miasta z dnia  

19 grudnia 2012 r. 

Celem programu jest realizacja polityki ekologicznej państwa, której nadrzędnym, strategicznym 

celem jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do 

zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego. Cele główne to: 

− wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska, 

− ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody, 

− zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

− dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 

mieszkańców, 

− ochrona klimatu. 

5. Gminnym programem opieki nad zabytkami Gminy Miasta Piotrków Trybunalski na lata 2015 – 

2018, przyjętym uchwałą Nr XLVIII/843/14 Rada Miasta z dnia 29.10.2014 roku: 

Obszar działania: Ochrona jakości powietrza; Priorytet 3: Prowadzenie działań 

energooszczędnych w mieszkalnictwie i budownictwie; Zadanie: Termomodernizacje budynków 

użyteczności publicznej i innych obiektów komunalnych. 

Głównym celem Programu jest odpowiednie kształtowanie sfery dziedzictwa kulturowego  

i eksponowanie wysokich walorów kulturowych, co przyczyni się do upowszechniania kultury, 

zacieśniania więzi lokalnych, podtrzymywania tradycji i podniesienia atrakcyjności turystycznej. 

Zakładanym efektem wdrażania Gminnego program opieki nad zabytkami Gminy Miasta 

Piotrków Trybunalski na lata 2015 – 2018 będzie poprawa stanu obiektów ujętych w gminnej 

ewidencji zabytków, podniesienie ich rangi oraz kształtowanie produktów regionalnych  

i wzmocnienie tradycji etnograficznych, co wpłynie na aktywizację mieszkańców w działaniach na 

rzecz zachowania regionalnego dziedzictwa. 

6. Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego na lata 2015-2020, przyjętym Uchwałą Nr XVI/217/15 Rady Miasta z dnia  

25 listopada 2015 r.: 
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Cel 4: Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta poprzez prowadzenie polityki 

remontowej, określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb oraz planów remontów na kolejne 

lata. 

Celem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta jest: 

− tworzenie możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do 

udzielenia tej pomocy, w tym oczekujących na wynajęcie lokali socjalnych i zamiennych; 

− zwiększenie mieszkaniowego zasobu Miasta o nowo wybudowane mieszkania; 

− poszerzenie oferty wynajęcia lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  

w wyniku współdziałania Miasta z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

w zakresie wskazania przez Miasto osób do wynajęcia lokali w zasobie TBS, które opróżniają 

lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Miasta;  

− poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta poprzez prowadzenie polityki 

remontowej określonej na podstawie rzeczywistych potrzeb oraz planów remontów na 

kolejne lata; 

− restrukturyzacja obecnego zasobu mieszkaniowego w kierunku zwiększenia zasobu lokali 

socjalnych poprzez przekwalifikowania lokali uwolnionych o obniżonym standardzie na 

lokale socjalne; 

− dalsza prywatyzacja nieruchomości, w których sprzedaż lokali została już rozpoczęta. 

 

Powyższe powiązania Programu Rewitalizacji z innymi dokumentami planistycznymi gminy 

gwarantują osiągnięcie efektu komplementarności w wymiarach: przestrzennym, problemowym, 

proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym oraz źródeł finansowania w skali całego miasta.  

Dzięki spójności Programu z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy  osiągnięto efekt 

synergii i koordynacji na poziomie strategicznego zarządzania miastem. 

 

3. DIAGNOZA CZYNNIKÓW I ZJAWISK KRYZYSOWYCH. SKALA I CHARAKTER 
POTRZEB REWITALIZACYJNYCH 

Diagnoza stanu obszaru (w tym określenie czynników i zjawisk kryzysowych) została 

przeprowadzona na potrzeby dokumentu Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (przyjętego Uchwałą nr 

XIV/297/11 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 30 listopada 2011 r.). W tym samym 

dokumencie określono zasięgi przestrzenne obszaru problemowego.  

W mieście wyodrębniono strefę funkcjonalną, która ze względu na swój potencjał i cechy powinna 

stanowić bazę do budowania konkurencyjnej pozycji miasta w regionie i województwie. Strefa będzie 

oddziaływała na subregion poprzez m.in. rozwijanie oferty kulturalnej i turystycznej. Ma na celu 

odtworzenie funkcji centro twórczych, oddziałujących nie tylko na obszar problemowy, przewidziany 

do rewitalizacji, lecz również na cały subregion.   

Strefa funkcjonalna została wyznaczona na obszarze o szczególnej koncentracji obiektów dziedzictwa 

kulturowego i usług publicznych o znaczeniu ponadlokalnym. Strefa obejmuje tereny, które wymagają 

rewitalizacji nie tylko przestrzennej, ale społecznej i gospodarczej.  

Dla w/w obszaru zakłada się zachowanie istniejących wartościowych budynków, szczególnie  

w pierzejach ulic oraz likwidację pozostałej przypadkowej i bezwartościowej zabudowy. 
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Przyjmowane założenia dla zabudowy wielorodzinnej – komunalnej winny korelować  

z zadaniami operacyjnymi rehabilitacji i rewitalizacji strefy funkcjonalnej,  z ukierunkowaniem na 

najemców w wieku do 35 lat, z wykreowaniem modelu rodziny 2+2. 

 

Wskaźniki (powierzchnia, liczba ludności) obszaru problemowego na tle miasta obrazuje poniższa 

tabela. 

 

Tabela 3. Wskaźniki obszaru problemowego na tle miasta 

 
Piotrków 

Trybunalski 
100% 

Obszar rewitalizacji 
  Wartość                      % 

Powierzchnia w ha 6 724 79,5 1,2 

Liczba ludności w osobach 76 404 5 342 7 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Obszar objęty Programem Rewitalizacji obejmuje 79,5 ha, co stanowi 1,2% powierzchni ogólnej 

Miasta. Zamieszkuje go 7% ludności Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

Poniżej przedstawiono pogłębioną diagnozę sfery społecznej oraz technicznej i gospodarczej. 

 

 

SFERA SPOŁECZNA 

 

Obszar objęty PR zamieszkuje wyjątkowo duża ilość mieszkańców korzystających z pomocy społecznej 

(co 4 mieszkaniec, w mieście co 20) – wskaźnik liczby osób objętych pomocą pięciokrotnie przewyższa 

przeciętną dla Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

Tabela 4. Wskaźniki obszaru problemowego na tle miasta – sfera społeczna 

 
Piotrków 

Trybunalski 
100% 

Obszar rewitalizacji 
  Wartość                      % 

Liczba ludności w osobach 76 404 5 342 7 

Liczba osób objętych pomocą społeczną 4 005 1 346 33,6 

Liczba osób objętych pomocą społeczną na 100 mieszkańców 5,2 25,2 484,6 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Poniżej przedstawiono „mapę biedy” (zasięgi przestrzenne) dla obszaru rewitalizowanego. Do jej 

wyznaczenia zastosowano wskaźnik udziału liczby osób korzystających z pomocy społecznej  

w stosunku do łącznej liczby mieszkańców, wg poszczególnych ulic obszaru.  
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LEGENDA: 

 Poziom biedy powyżej 50 % 

 Poziom biedy między 30 % a 50 % 

 Poziom biedy między 20 % a 30 % 

 Poziom biedy między 10 % a 20 % 

 Poziom biedy poniżej 10 % 

 

Formy pomocy społecznej oferowanej mieszkańcom terenu rewitalizowanego przez MOPR obrazuje 

poniższa tabela. 

 

Tabela 5. Formy pomocy społecznej oferowanej przez MOPR mieszkańcom terenu rewitalizowanego 

Formy pomocy  
Liczba 
rodzin 

Liczba osób 
w tym liczba 

dzieci 
Struktura 
rodzin % 

Struktura 
osób% 

Liczba rodzin objętych pomocą 573 1346 349 100% 100% 

Rodziny wielodzietne 52 315 211 9,1% 23,4% 

Rodziny niepełne 73 198 125 12,7% 14,7% 

Rodziny w problemem uzależnienia 26 37 Bd 4,5% 2,7% 

Rodziny z problemem 
niepełnosprawności 

169 194 10 29,5% 14,4% 

Rodziny z problemem przemocy 3 9 3 0,5% 0,7% 

Rodziny z problemem bezrobocia 240 577 Bd 41,9% 42,9% 

Wiek poprodukcyjny - liczba rodzin 8 11 Bd 1,4% 0,8% 

Bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych - liczba rodzin 

2 5 Bd  0,3% 0,4% 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wśród rodzin i osób z terenu objętego PR korzystających z pomocy MOPR największy odsetek stanowią 

środowiska objęte pomocą z powodu bezrobocia – blisko 42%. Na 573 rodziny, aż 240 posiada 

ograniczoną bazę dochodową z tytułu bezrobocia.  

Łącznie 25% mieszkańców terenu objętego Programem Rewitalizacji charakteryzuje problem ubóstwa 

z tytułu ograniczonej bazy dochodowej wynikającej z bezrobocia oraz niskich zasiłków. 

Ma to przełożenie na niski popyt, co znacząco ogranicza rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy w obszarze rewitalizowanym.  

Na dzień 16.01.2015 r. w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim figurowało 

601 osób bezrobotnych, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym, w tym:  

− do 30 roku życia - 152 osoby (25,3% ogółu); 

− po 50 roku życia - 171 osoby (28,4% ogółu); 

− długotrwale bezrobotne - 392 osoby (65,2 % ogółu); 

− niepełnosprawne – 62osoby (10,3% ogółu). 

Jak wynika z powyższego, najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne – 

65,2 % ogółu bezrobotnych na rewitalizowanym obszarze. 

Celem umożliwienia bezrobotnym wejścia lub powrotu na rynek pracy - urząd pracy może ustanowić 

jeden z trzech profili pomocy: 
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• profil pomocy I – pośrednictwo pracy, a także w uzasadnionych przypadkach poradnictwo 

zawodowe lub takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów 

i licencji, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne, pożyczka na podjęcie działalności 

gospodarczej, bony; 

• profil pomocy II – usługi i instrumenty rynku pracy, działania aktywizacyjne zlecone przez 

urząd pracy oraz inne formy pomocy, z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja; 

• profil pomocy III - Program Aktywizacja i Integracja, działania aktywizacyjne zlecone przez 

urząd pracy, programy specjalne, skierowane do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy 

lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne 

oraz w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe.  

Przeprowadzone badanie ww. grupy osób, pod kątem gotowości do wejścia lub powrotu na rynek 

pracy oraz oddalenia od rynku pracy, pozwoliło na ustalenie profili pomocy dla osób bezrobotnych.  

Największą grupę stanowiły osoby, dla których ustalono II profil pomocy (358 osób). Osoby te mogą 

korzystać ze wszystkich form wsparcia proponowanych przez urząd.  

Znaczny odsetek stanowiły osoby dla których ustalono III profil pomocy (234 osoby), są to osoby 

najbardziej oddalone o rynku pracy, wymagające wsparcia w zakresie integracji i aktywizacji. Dla tych 

osób uzasadnionym wsparciem byłaby organizacja PAI (Program Aktywizacji i Integracji). 

Są to działania realizowane przez urząd pracy we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. 

Działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych są realizowane przez urząd pracy w ramach 

prac społecznie użytecznych (10 godz. tygodniowo). Z kolei działania w zakresie integracji społecznej 

bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być 

realizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe, poprzez: grupowe 

poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia (co najmniej 10 godz. tygodniowo). 

Pozostali bezrobotni (9 osób), to osoby wykazujące największą aktywność na rynku pracy, dla których 

ustalono I profil pomocy. 

 

Drugą, pod względem liczebności, grupą klientów z terenu rewitalizacji objętych pomocą społeczną są 

rodziny z problemem niepełnosprawności - 29,5%, kolejną rodziny niepełne, które stanowią 12,7% 

ogółu korzystających z pomocy z terenu objętego PR. Powyższe formy pomocy obejmują łącznie blisko 

85% rodzin z obszaru rewitalizowanego. Strukturę rodzin wg form pomocy obrazuje poniższy wykres. 
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Rysunek 4. Liczba rodzin objętych pomocą społeczną wg form pomocy 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W rodzinach z terenu rewitalizacji objętych pomocą MOPR wychowuje się 349 dzieci. Z danych 

uzyskanych na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzanych przez pracowników 

socjalnych wynika, iż dzieci często nie realizują obowiązku szkolnego, a wolny czas spędzają bez 

żadnego nadzoru. 

Dlatego niewątpliwą grupą wymagającą pilnego wsparcia są dzieci i młodzież. To młodzież ma szansę 

ożywić te tereny. Z drugiej strony zaniechanie wsparcia tej grupy to największe zagrożenie. Rozwój 

przestępczości wśród młodzieży, ubóstwo i gorszy dostęp do edukacji zdecydowanie ogranicza start 

życiowy tych ludzi. 

Z ankiet pracowników socjalnych wynikają następujące problemy zgłaszane bezpośrednio przez 

mieszkańców obszaru PR: 

− brak boiska, świetlicy i placów zabaw; 

− niebezpieczne grupy młodzieżowe w godzinach wieczornych przy wejściu do kamienic na ulicy 

Wojska Polskiego; 

− brak miejsc pracy dla mieszkańców w pobliżu miejsc zamieszkania i okolicach; 

− brak żłobków i miejsc w przedszkolach dla dzieci mieszkańców; 

− zły stan techniczny budynków, duże zawilgotnienie ścian i korytarze wymagające kapitalnego 

remontu, złe oznaczona numeracja budynków, braki oświetlenia, zaniedbane podwórka, brak 

furtek i bram, pojawiające się szczury; 

− nagminne spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. 

Ww. problemy wskazują na brak przestrzeni i właściwych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży. 

Wśród niezbędnych zadań publicznych wspierających ten obszar winny znaleźć się następujące 

działania: 

− atrakcyjna edukacja pozaszkolna; 

− wsparcie finansowe organizacji, placówek i instytucji działających w obszarze 

zagospodarowania czasu wolnego młodzieży;  
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− rozwój wolontariatu; 

− wsparcie środowisk młodzieżowych pracą animatorów społecznych;  

− przygotowanie dla młodzieży przestrzeni do samorealizacji. 

 

 

SFERA TECHNICZNA 

 

Wielkość zasobu mieszkaniowego Miasta na 31.12.2014 r. obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 6. Zasób mieszkaniowy Miasta 

Lp. Rodzaj własności budynków Liczba 
budynków 

mieszkalnych           
szt. 

Liczba lokali 

mieszkalnych 

szt. 

W tym: Powierzchnia 
użytkowa 

lokali 
mieszkalnych 

(m2) 

lokali 
socjalnych 

szt. 

pomieszczeń 
tymczasowych 

szt. 

1  Miasto 228 2 077 384 7 83 702,90 

2 Współwłasność 12 96 10 1 4 109,30 

3 Tymczasowy zarząd Miasta - 
własność osób fizycznych  

55 385 50 3 15 503,35 

4            Razem 295 2 558  444 11 103 315,55 

5 Wspólnoty Mieszkaniowe -
lokale Miasta 

113 1 627 24 0 69 680,94 

6        Ogółem 408 4 185 468 11 172 996,49 

Źródło: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2015-2020; 

 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. zasób mieszkaniowy Miasta wynosił 4 185 lokali mieszkalnych.  

W latach 2009-2014 zasób, przy jednoczesnym wzroście o 54 lokale mieszkalne (Przemysłowa 35  –  24 

lokale, Pereca 18 – 12 lokali, Zamurowa 3 – 18 lokali), zmniejszył się o 498 lokali w wyniku sprzedaży 

lokali najemcom w trybie bezprzetargowym oraz wykwaterowania z lokali mieszkalnych  

w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. 

Z uwagi na zły stan techniczny rozebrano budynki na obszarze rewitalizowanym: przy  

ul. Starowarszawskiej 10 (2 budynki), Starowarszawskiej 12 (1 budynek), Starowarszawskiej 27  

(2 budynki), Starowarszawskiej 29 (1 budynek), Rwańskiej 7 (1 budynek), Rynek Trybunalski 2  

(2 oficyny), Narutowicza 104 (1 budynek), Narutowicza 82 (1 budynek), Dzika 6 (1 budynek), Litewska 

7 (1 budynek).  

 

Na koniec 2014 roku w zasobie Miasta znajdowało się 468 lokali socjalnych.  W latach 2009-2014 

zwiększyła się liczba lokali socjalnych z 400 do 468 w wyniku budowy budynków socjalnych oraz 

przekwalifikowania lokali uwolnionych o obniżonym standardzie. Wzrosły jednak potrzeby w tym 

zakresie z 302 oczekujących na lokal socjalny do 456. Wzrosła liczba wyroków sądowych orzekających  

o uprawnieniu osób eksmitowanych do otrzymania lokalu socjalnego. Na dzień 01.01.2015 r., 182 

rodziny posiadają wyroki o eksmisji  z prawem do lokalu socjalnego, w tym: 95 rodzin z zasobu gminy. 

Pozostałe 88 rodzin oczekuje z zasobu prywatnego. Ograniczone zasoby mieszkaniowe powodują 

konieczność wypłaty odszkodowań na rzecz wierzycieli wyroków za niedostarczenie lokali socjalnych.  
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Ponadto, Miasto dysponowało 295 budynkami mieszkalnymi oraz było współwłaścicielem w 113 

budynkach  należących do wspólnot mieszkaniowych. 

 

Dane dotyczące budynków i lokali z podziałem na okres użytkowania (bez budynków wspólnot) 

przestawia poniższa tabela. 

 

Tabela 7. Podział zasobu Miasta ze względu na czasookres użytkowania 

Lp. Rok budowy 

 

Liczba 
budynków 

szt. 

Liczba lokali 
mieszkalnych 

szt. 

Powierzchnia 
użytkowa m2 

1 do 1945  251 1 922 80 091,88 

2 1946 – 1961  22 135 5 242,79 

3 1962  - 1970  8 91 2 911,97 

4 1971-1990 płyta 6 238 8 578,01 

5 Po 1990 murowane 8 172 6 490,30 

 Ogółem 295 2 558 103 315,55 

Źródło: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2015-2020; 

 

Stan techniczny zasobu określają: wiek budynków, wyposażenie techniczne budynków i lokali oraz 

stopień ich zużycia. Z ogólnej liczby 228 budynków będących w 100% własnością Miasta 187 powstało 

przed II wojną światową. Po 1990 r. wybudowano 8. 

Stan techniczny budynków w zakresie wyposażenia przedstawia poniższa tabela. 

 

Tabela Nr 3. Stan techniczny budynków 

Lp. Wyposażenie 

 

Liczba 
budynków 

szt. 

1 Woda 289 

2 Kanalizacja 289 

3 Gaz                 178 

4 c. o. 14 

5 c. w. 15 

6 Budynki bez instalacji wymienionych w poz.1-5 5 

 Liczba budynków ogółem 295 

Źródło: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2015-2020; 

 

W latach 2009-2014 rozebrano 30 budynków z uwagi na stan techniczny. 
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W ogólnej liczbie 295 budynków, 15 wyłączonych jest z użytkowania z uwagi na stan techniczny. 

Większość budynków znajduje się w obszarze rewitalizowanym, w strefie ochrony konserwatora 

zabytków. Część budynków jest w posiadaniu miasta ale status prawny właścicieli nie jest znany. 

Z ogólnej liczby 4 185 lokali mieszkalnych zasobu Miasta 98,66% podłączonych jest do wody  

i kanalizacji, 84,16% posiada gaz, 42,75% lokali podłączonych jest do sieci miejskiej centralnego 

ogrzewania, z ciepłej wody z sieci miejskiej korzysta 20,84%. W budynkach przeznaczonych do rozbiórki 

- 98 lokali wyłączonych jest z użytkowania. 

 

Największym zarządcą budynków mieszkalnych położonych na obszarze rewitalizacji jest Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego. Blisko 50% zasobów TBS stanowią najstarsze, przedwojenne budynki 

wielorodzinne. 

 

Tabela 8. Zasoby mieszkaniowe TBS Sp. z o.o. według stanu na 2014 rok 

Lp. 
Rodzaj własności 

budynków 

Ilość budynków 
poza obszarem 

rewitalizacji 
w szt. 

 

Ilość budynków 
na obszarze 
rewitalizacji 

w szt. 

1 Własność Miasta 88 137 

2 
Własność prywatna w 
zarządzie TBS Sp. z o.o. 

32 10 

3 
Wspólnoty 
mieszkaniowe 

78 5 

 RAZEM: 198 152 

Źródło: Dane TBS Sp. z o.o. 

 

Większość lokali w zasobie zarządzanym przez TBS posiada dostęp do wody i kanalizacji, jednak 

zaledwie 20% jest podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej.  

 

Tabela 9. Wskaźniki obszaru problemowego na tle miasta – sfera techniczna 

 
Piotrków 

Trybunalski 
100% 

Obszar rewitalizacji 
      Ilość                     % 

Liczba budynków mieszkalnych w zasobie Miasta 408 152 37 

Liczba osób zamieszkujących w zasobach Miasta 15 993 2 564 16 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jak wynika z powyższego tylko 16 % zamieszkujących w lokalach znajdujących się w zasobie Miasta 

zamieszkuje w 37 % zasobu mieszkaniowego Miasta.  
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Prawie w całym rewitalizowanym obszarze1 mamy do czynienia ze złymi stanami technicznymi 

obiektów. Nawet w potencjalnie prestiżowych lokalizacjach, jak Rynek Trybunalski, czy Plac Kościuszki, 

niektóre elewacje części budynków odstraszają wyglądem, a budynki wymagają z reguły gruntownych 

remontów. Te z kolei utrudnia nie tylko brak środków finansowych, ale także kosztochłonne wymogi 

architektoniczne z uwagi na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej. 

 

Poniższy rysunek obrazuje zasięg oraz stopień degradacji tkanki miejskiej. 

 
Rysunek 5. Ocena stopnia degradacji tkanki miejskiej 

 

 
Źródło:  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 

 

Jak wynika z powyższej mapy najbardziej zdegradowana tkanka miejska występuje na obszarze 

rewitalizowanym, tj. w historycznym centrum Miasta i śródmieściu.  

W części staromiejskiej (ale też na całym rewitalizowanym obszarze) bardzo problematyczny jest stan 

zabudowy podwórek: różnego rodzaju przybudówki, komórki, garaże i budynki o przeznaczeniu 

technicznym, budowane w różnym czasie i na ogół o bardzo niskim standardzie architektonicznym, 

                                                           

1 Z wyłączeniem jedynie części ul. Słowackiego na odcinku od Sienkiewicza do Pl. Kościuszki, częściowo ulic: Sienkiewicza 
i Dąbrowskiego. 



Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku 

 

19 

utrudniają obecnie sensowne zagospodarowanie wnętrz poszczególnych kwartałów. Stan techniczny 

elewacji budynków od podwórek jest jeszcze gorszy niż elewacji frontowych.  

Odrębny problem stwarza zabudowa przy ulicy Starowarszawskiej oraz Pereca. W 2012 r. z tego kwartału 

zostało wyburzonych 14 budynków, które znajdowały się w stanie katastrofy technicznej. Nadal jednak wiele 

budynków nadaje się wyłącznie do rozbiórki, ponieważ w każdej chwili grożą zawaleniem. Zabudowa tych 

kwartałów, prawdopodobnie historycznie posadowiona na rusztach dębowych, które zmurszały na skutek 

obniżenia lustra wód podziemnych2, współcześnie zaczęła gwałtownie osiadać.  

Aktualnie należy myśleć kategoriami ponownego zagospodarowania całych kwartałów (projekt Podzamcze), 

gdyż istniejąca zabudowa nie nadaje się do dalszej przebudowy.  

Podziemna infrastruktura sieciowa w rewitalizowanym obszarze jest w złym stanie technicznym, 

za wyjątkiem obszarów objętych projektami Trakt Wielu Kultur I i II. Brak w obrębie Starego Miasta sieci 

ciepłowniczej, która mogłaby rozwiązać problem niskich emisji. 

Główne ciągi komunikacyjne w rewitalizowanym obszarze są w bardzo dobrym stanie, gdyż podlegały 

przebudowie w ramach projektów rewitalizacyjnych w latach 2007-2013 (Rewitalizacja Starego Miasta 

w Piotrkowie Trybunalskim - w ramach ZPORR, Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego 

Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap I i II – w ramach 

RPO WŁ). Nawierzchnie ulic Starego Miasta i Rynku Trybunalskiego wybudowano z materiałów 

szlachetnych – kostki i płyt granitowych. Również elementy oświetlenia ulicznego oraz małej 

architektury zostały wymienione na nowe – stylizowane, które charakterem nawiązują do historycznej 

zabudowy. Dzięki tym zabiegom została zdefiniowana nowa przestrzeń publiczna, o wysokich walorach 

architektonicznych, która daje podstawy do rozwoju funkcji centro twórczej przez tę strefę.  

Modernizacji wymagają jeszcze ulice: Sienkiewicza, Wojska Polskiego odc. ul. Toruńska – ul. M. Curie - 

Skłodowskiej, Plac Zamkowy ze skwerem, Garncarska z mostem, Zamurowa, Pereca (wraz z regulacją 

rzeki oraz budową bulwarów nad rzeką Strawą), Wspólna oraz ciąg komunikacyjny 

od Pl. Niepodległości do ul. Krakowskie Przedmieście. 

Jest oczywiste, że przestrzenie ulic i placów powinny być wypełnione życiem miejskim, a temu powinna 

sprzyjać odpowiednia mała architektura, obsługująca funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe. Ludzie 

chętnie zapełniają swoją obecnością i aktywnością te przestrzenie, które są zaaranżowane w sposób 

przyjazny.  

Na Placu Zamkowym brakuje zieleni z udziałem zieleni średnio-wysokiej, która odizolowałaby 

przestrzeń placu od ruchliwej ulicy Wojska Polskiego. Bez tego plac nie może spełniać swojej funkcji 

miejsca wypoczynku. Na skwerze funkcjonował niegdyś plac zabaw, w tej chwili wszystkie urządzenia 

zostały z niego usunięte z uwagi na zużycie techniczne.  

W całym obrębie Starego Miasta nadal brakuje przestrzeni zaaranżowanej pod potrzeby dzieci 

i młodzieży. Brakuje placów zabaw, nie ma urządzeń sportowych i miejsc do gier sportowych i zajęć 

rekreacyjnych. Nie ma przestrzeni dedykowanej na spotkania grup młodzieży. Przestrzeń publiczna 

omawianego obszaru jest zupełnie nieprzygotowana na przebywanie w niej młodzieży i dzieci. 

Brak dobrej oferty spędzenia wolnego czasu przez okoliczną młodzież, będącej dobrą alternatywą dla 

dewastacji klatek, budynków, patologii związanej z alkoholizmem i narkomanią jest między innymi 

jednym z głównych problemów społecznych tej dzielnicy. 

                                                           

2 To z kolei jest spowodowane wpływem leja depresyjnego z Bełchatowa, a więc czynnikiem trwałym i niezależnym. 
Katastrofalne zaburzenie stosunków wodnych i trwała susza geologiczna objawia się też poprzez stan i ilość wód 
prowadzonych przez rzekę Strawę, płynącą wzdłuż ul. Pereca. 
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Pewnej szansy upatrywać można w rozwoju budownictwa mieszkaniowego na obszarze Podzamcza, 

czego zaczątkiem mogą być nowa kamienica przy ul. Wiejskiej czy budowany blok komunalny przy 

ul. Zamurowej 3. Jest to jednak obszar wciąż postrzegany jako mało atrakcyjny do zamieszkania, o czym 

świadczy umiarkowane zainteresowanie mieszkaniami przy ul. Wiejskiej, pomimo konkurencyjnych w 

stosunku do innych lokalizacji cen.  

 

 

SFERA GOSPODARCZA 

 

Część Miasta objęta Programem Rewitalizacji ma oczywistą oś przestrzenną, od której zaczął się rozwój 

gospodarczy tego terenu: to ulica Słowackiego, na odcinku od torów do Placu Kościuszki. Ta niewielka 

część obszaru rewitalizowanego  sama w sobie funkcjonuje dobrze. Wzdłuż ulicy Słowackiego i wokół 

niej usytuowanych jest wiele placówek handlowych, usługowych oraz kulturalnych. Na tym niewielkim 

obszarze usytuowane są m.in. siedziby banków, liczne firmy obsługujące biznes. To wszystko znamiona 

dobrego rozwoju tego niewielkiego obszaru. Jednak na pozostałym obszarze problemy dominują nad 

szansami:  

- teren objęty rewitalizacją ma wizerunek obszaru ubóstwa, a więc nie lokalizują się tu funkcje 

handlowe, nastawione, na co najmniej średnio zamożnego konsumenta, 

- dzielnica ma (obiektywnie zasłużony) niedobry wizerunek i nie chcą się w niej lokalizować 

instytucje poszukujące lokalizacji prestiżowych (rektorat uczelni, siedziba centrali dużej firmy 

itp.), 

- z jednej strony brak jest lokali do prowadzenia działalności gospodarczej, z drugiej zaś występuje 

mały popyt na te lokale, 

- istniejący ruch turystyczny na Starym Mieście nie jest na tyle wysoki, by stać się dźwignią dla lokalnej 

gospodarki; tymczasem docelowo Stare Miasto powinno utrzymywać kilkaset miejsc hotelowych 

i trzykrotnie więcej gastronomicznych, dając zatrudnienie w tzw. usługach okołoturystycznych. 

 

Wskaźniki obszaru problemowego w sferze gospodarczej na tle miasta obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 10. Wskaźniki obszaru problemowego na tle miasta – sfera gospodarcza 

 
Piotrków 

Trybunalski 
100% 

Obszar rewitalizacji 
  Wartość                      % 

Liczba ludności w osobach 76 404 5 342 7 

Suma działalności gospodarczej w podmiotach gospodarczych 7 450 560 7,5 

Liczba przedsiębiorstw na 100 mieszkańców 9,8 10,5 107 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z analizy wskaźnika przedsiębiorczości obszaru problemowego wynika, że aktywność gospodarcza 

rozwija się prawidłowo – wskaźnik przewyższa średnią dla Miasta o 7%. Jest to z jednej strony efekt 

dominacji uwarunkowań prestiżowej ul. Słowackiego nad Starym Miastem, a z drugiej strony efekt 

depopulacji obszaru PR z uwagi na niski wskaźnik gęstości zaludnienia i intensywności zabudowy  
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w wyniku licznych wyłączeń budynków mieszkalnych z użytkowania oraz rozbiórek i istnienia ugorów 

miejskich.  

 

Pozytywne efekty dotychczasowych działań rewitalizacyjnych ożywiły przestrzeń publiczną i nadały jej 

nowej estetyki. Nie miały jednak znaczącego przełożenia na pobudzenie aktywności gospodarczej 

(poza ul. Słowackiego oraz gastronomią w Rynku Trybunalskim). Podstawowym ograniczeniem dla 

rozwoju gospodarczego obszaru problemowego jest ograniczony popyt wynikający z wysokiego 

odsetka (85%) mieszkańców utrzymujących się z zasiłków. Tylko poprawa statusu rdzennych 

mieszkańców oraz napływ nowych, średniozamożnych mieszkańców docelowo może wpłynąć na 

wzrost aktywności gospodarczej i powstanie nowych miejsc pracy w tej strefie.  

 

Poniżej przedstawiono problemy przedsiębiorców prowadzących działalność handlową na terenie 

Starego Miasta3: 

- konkurencja ze strony galerii handlowej Focus Mall, rozwój handlu i większa aktywizacja 

po zachodniej stronie Miasta,  

- trudności komunikacyjne, zarówno brak parkingu dla klientów jak i ograniczenia przy 

rozładunku towaru (możliwość jedynie do godz. 11.00 oraz po godz. 17.00),  

- „ucieczka” części handlowców z Rynku i okolicznych uliczek, co powoduje, że klientom nie 

opłaca się przyjeżdżać do jednego sklepu, wybierają miejsca o większym skupisku lokali 

handlowych,  

- handel oparty głównie o stałych klientów, brak turystów,  

- niski status materialny okolicznych mieszkańców. 

Handlowcy narzekają na drastycznie spadające obroty i zmniejszającą się liczbę klientów.  

Udogodnieniem byłaby możliwość rozładunku towaru w ciągu całego dnia, problem podkreślały 

zwłaszcza osoby prowadzące księgarnię (biblioteki z okolicznych gmin przyjeżdżają po książki 

w godzinach zakazu parkowania i trzeba nosić znaczne ilości wolumenów na parking przy 

Al. Kopernika).  

Handlowcy doceniają obniżkę czynszu najmu lokali gminnych.  

Głównym czynnikiem, poza sytuacją makroekonomiczną, złej kondycji przedsiębiorców prowadzących 

działalność handlową na terenie Starówki jest niewspółmierny rozwój zachodniej strony Miasta. 

Dysproporcja wynika z lokalizacji w tej części największych osiedli mieszkaniowych oraz galerii Focus 

Mall (pasaż handlowy, sale kinowe, miejsce zabaw dla dzieci, restauracje typu fast food, kawiarnie, 

cukiernie realizują większość potrzeb konsumenckich). Mimo przeprowadzonego szeregu prac 

rewitalizacyjnych w zakresie poprawy infrastruktury drogowej i podniesienia estetyki, nie tylko 

młodzież ale także rodziny częściej organizują sobie „wycieczki” po galerii handlowej niż po Starówce, 

co jest jednak zjawiskiem ponadlokalnym, czy wręcz modowym.  

Aktywizacja przestrzeni Rynku Trybunalskiego poprzez organizację imprez plenerowych, jarmarku, 

giełdy staroci ma nieznaczny wpływ na popyt, albo wręcz handlowcy nie widzą różnicy w liczbie 

klientów. Ma natomiast korzystny wpływ na liczbę gości okolicznych lokali gastronomicznych.  

                                                           

3Opracowanie na podstawie wywiadów z przedsiębiorcami, Biuro Planowania Rozwoju Miasta, 2014 r.  
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Zauważyć można tendencję wypierania handlu przez usługi (gastronomia, instytucje finansowe, 

kancelarie prawne).  

 

Z kolei, w opinii przedsiębiorców prowadzących działalność usługową do problemów zaliczyć należy:  

- brak parkingów, parking Starówka przy Al. Kopernika jest za daleko propozycja budowy 

parkingu po północnej stronie Al. Kopernika, od Krakowskiego Przedmieścia w stronę Pereca, 

ewentualnie przy ul. Wojska Polskiego 29/31 (zwłaszcza z perspektywy przedsiębiorców 

prowadzących działalność usługową istotne jest by parkingi były bezpłatne); przedsiębiorcy nie 

widzą zasadności budowy parkingu wielopoziomowego w tej okolicy, klient nie będzie chciał 

schodzić np. z III poziomu,  

- często niesprawny monitoring miejski, brak nagrania w przypadku konieczności jego 

sprawdzenia (zaproponowano umieszczenie nowej kamery przy ul. Pijarskiej – Krakowskie 

Przedmieście),  

- konieczność poprawy estetyki otoczenia poprzez dalszy remont kamienic miejskich 

(np. ul. Szewska 8) oraz wyburzenia zaniedbanych kamienic, szczególnie przy 

ul. Starowarszawskiej.  

 

Podsumowując, podstawowym celem rewitalizacji powinno być ograniczenie depopulacji strefy 

centralnej poprzez poprawę jakości życia obecnych mieszkańców oraz napływ nowych 

średniozamożnych mieszkańców do stworzonego na ten cel zasobu mieszkaniowego. Pozwoli to na 

zwiększenie popytu w dzielnicy, co będzie miało wpływ na ożywienie handlu i usług oraz stworzenie 

nowych miejsc pracy.  

Poza tym należy stworzyć lepszą oprawę dla handlu i spróbować uczynić z niego element kolorytu 

lokalnego i ożywienia funkcji Rynku w dni powszednie. Każdy przejaw aktywności biznesowej 

w obszarze Starego Miasta — choćby realizowany w mikro-skali — należy wspierać, ponieważ 

przełamuje on bierność tej społeczności. 

Aby osiągnąć założony cel, niezwykle istotne są inwestycje w sferze społecznej, a szczególnie 

inwestycje w kapitał ludzki. Należy czynić dalsze starania na rzecz stworzenia właściwych warunków 

do rozwoju dzieci i młodzieży (szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych) a w odniesieniu do dorosłych -

starania na rzecz podniesienia ich kompetencji wychowawczych i świadomości rodzicielskiej oraz 

kwalifikacji zawodowych i umiejętności radzenia sobie na rynku pracy a w konsekwencji integracji 

społeczno-zawodowej. 

 

Na podstawie przedstawionej powyżej diagnozy dokonano identyfikacji najważniejszych problemów 

oraz potrzeb rewitalizowanego obszaru, co obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 11. Zestawienie zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb rewitalizowanego obszaru 

Sfera  Zidentyfikowane problemy Potrzeby 

SPOŁECZNA 

- depopulacja obszaru, 

- wysokie bezrobocie, 

- duża liczba osób korzystających z pomocy socjalnej, 

- niskie kwalifikacje zawodowe bezrobotnych mieszkańców, 

- zbyt mała liczba lokali komunalnych, 

- brak właściwych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży, 

- wzrost liczby mieszkańców, 

- spadek bezrobocia, 

- spadek liczby osób korzystających z pomocy socjalnej, 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych mieszkańców 

obszaru, 

- wzrost liczby lokali komunalnych, 

- stworzenie właściwych warunków do rozwoju dzieci i młodzieży, 

TECHNICZNA 

- zły stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych; 

- słabo rozwinięta sieć ciepłownicza, 

- słabo rozbudowana sieć kanalizacji wodnej, sanitarnej i deszczowej, 

- zły stan techniczny ciągów pieszych oraz dróg, 

- brak terenów zielonych oraz miejsc wypoczynku i rekreacji, 

- poprawa stanu technicznego komunalnych zasobów mieszkaniowych, 

- dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza, 

- rozbudowana sieć kanalizacji wodnej, sanitarnej i deszczowej, 

- poprawa stanu technicznego ciągów pieszych i dróg, 

- urządzenie terenów zielonych oraz miejsc wypoczynku i rekreacji, 

GOSPODARCZA 

- niska aktywność gospodarcza mieszkańców, 

- niska baza dochodowa mieszkańców utrzymujących się z zasiłków, 

- brak lokali na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, 

- mała liczba produktów turystycznych, 

- wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców, 

- spadek liczby mieszkańców korzystających z pomocy socjalnej, 

- wzrost liczby lokali na potrzeby prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

- wzrost liczby produktów turystycznych w wyniku przywrócenia 

walorów środowiskowo-kulturowych obszaru; 

Źródło: Opracowanie własne 
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Reasumując, obszar rewitalizacji to teren kumulacji problemów w sferach: społecznej, technicznej  

i gospodarczej, a w konsekwencji również funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej. 

Obszar rewitalizacji, w szczególności Stare Miasto, jest miejscem zamieszkania wielu rodzin 

niedostosowanych społecznie, gdyż przez wiele lat traktowane było (z uwagi na zły stan techniczny 

budynków i zły stan/lub brak infrastruktury) jako osiedle mieszkań zastępczych dla rodzin 

najuboższych. Teren ten charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami poziomu ubóstwa, występowania 

patologii społecznych (uzależnienia, przemoc w rodzinie) oraz wykluczenia.  

Na obszarze występuje duża ilość obiektów o wysokich wartościach kulturowych i potencjale 

turystycznym, objętych ochroną konserwatorską, jednak o złym stanie technicznym. Zdewastowana  

i nieprzyjazna przestrzeń publiczna - zły stan techniczny budynków, placów i ulic, wyburzenia 

wyeksploatowanych kamienic, brak miejsc wypoczynku i rekreacji sprawia, że obszar się wyludnia, 

pozostają na nim tylko Ci, którzy nie mają wyboru – są to w większości najemcy lokali socjalnych  

i komunalnych.  

Fatalny stan zasobu mieszkaniowego, brak infrastruktury w połączeniu z faktem, że w większości 

obszar ten zamieszkują osoby o niskiej sile nabywczej korzystające z pomocy socjalnej sprawia, że na 

obszarze nie lokują się instytucje poszukujące prestiżowych lokalizacji oraz nie rozwija się 

przedsiębiorczość.  

Warto podkreślić, że o objęciu Programem obszaru skoncentrowanego wokół Starego Miasta 

zadecydowały nie tylko występująca tam kumulacja problemów w sferze społecznej, technicznej  

i gospodarczej, ale również potencjał rozwojowy, który przy odpowiednim wykorzystaniu może mieć 

ogromne znaczenia dla rozwoju nie tylko obszaru ale całego Miasta, co będzie gwarancją 

zrównoważonego rozwoju Miasta i przeciwdziałania marginalizacji dzielnicy. 

 

 

4. ZASIĘGI PRZESTRZENNE OBSZARU REWITALIZACJI 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego jako teren wymagający rehabilitacji wskazuje tereny zabudowy wielofunkcyjnej 

śródmiejskiej: 

- teren położony w rejonie ulic: Cmentarnej, Toruńskiej, 3-go Maja, Kopernika, 

Skłodowskiej, Litewskiej, do południowego brzegu rzeki Strawy, w tym historyczne place: 

Czarnieckiego i Zamkowy, 

- plac Litewski. 

Lokalizacja ww. terenów w układzie Miasta powoduje, że są one elementem jego tożsamości 

przestrzennej. Restrukturyzacja tych terenów wymaga stworzenia zasad przekształceń w procesie 

przemian, tak aby uzyskać fragmenty Miasta o wartościach przestrzennych i funkcjonalnych 

odpowiednich do ich rangi i usytuowania w Mieście, a także rangi Miasta.  

 

Według zapisów w Studium, Programem Rewitalizacji zostaną objęte te fragmenty Miasta, które poza 

potrzebami architektoniczno-remontowymi charakteryzują się szczególną kumulacją problemów 

społeczno-gospodarczych.  



Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku 

 

25 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego wskazuje na terenie Piotrkowa Trybunalskiego obszary przestrzeni publicznej  

o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz sprzyjające nawiązywaniu 

kontaktów społecznych, a jednocześnie będące podstawowymi elementami kompozycji 

urbanistycznej, kształtujące tożsamość przestrzenną Miasta. 

Za takie uznano następujące tereny: 

− Rynek Staromiejski wraz z przyległymi ulicami w centrum Miasta, 

− otoczenie hali targowej, 

− Plac Niepodległości, 

− Park Śródmiejski, 

− Park im. ks. J. Poniatowskiego 

oraz wszystkie pozostałe istniejące parki i skwery. 

Wyznaczony do rewitalizacji obszar obejmuje pod względem historycznym i funkcjonalnym 

najcenniejsze oraz najistotniejsze dla rozwoju Miasta tereny Piotrkowa Trybunalskiego - Stare 

Miasto wraz z historyczną zabudową poza jego obrębem. Jest to teren, którego obecne problemy 

uniemożliwiają zdyskontowanie istniejących potencjałów (szczególnie historycznych i lokalizacyjnych) 

dla rozwoju obszaru i całego Miasta. 

Programem Rewitalizacji objęto część Miasta, stanowiącą zabytkowy układ urbanistyczny śródmieścia, 

wyznaczoną w szczególności:  

a. od zachodu — torami kolejowymi,  

b. od północy — ulicą Inżynierską, korytem rzeki Strawy i ulicą Litewską,  

c. od wschodu — placem Litewskim, ul. M. Curie Skłodowskiej oraz rondem Sulejowskim,  

d. od południa — al. Kopernika i al. Piłsudskiego do wiaduktu pod torami. 

 

Zasięgi przestrzenne obszaru rewitalizacji przedstawiono na poniższym rysunku. 
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[Przyciągnij uwagę czytelnika interesującym cytatem z 

dokumentu lub podaj w tym miejscu kluczową kwestię. Aby 

umieścić to pole w dowolnym miejscu strony, wystarczy je 

przeciągnąć.] 

Rysunek 6. Obszar rewitalizowany 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Obszar rewitalizacji obejmuje tereny podlegające ochronie konserwatorskiej. Ścisłą ochroną objęte 

są tereny, na których znajdują się zespoły i obiekty zabytkowe o wysokich wartościach, w tym układ 

przestrzenny Starego Miasta wraz z fragmentami murów obronnych oraz Rynek Trybunalski wraz  

z przylegającą zabudową. W ten sposób ochronie podlega komponowany układ przestrzenny w tym 

linie regulacyjne ulic, skala i typ zabudowy, układ komunikacyjny, układ pierzei, co potwierdzają 

decyzje Głównego Konserwatora Zabytków: 

− z dnia 01 lutego 1962 roku, znak Kl.III-52/34/62 w sprawie wpisania do rejestru zabytków 

układu przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (ścisłe centrum - Stare Miasto), 

− z dnia 14 września 1967 roku, znak Kl.IV-680/482/67 w sprawie wpisania do rejestru zabytków 

układu urbanistycznego śródmieścia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w granicach rzeki 

Strawy – placu Litewskiego – ul. M. Curie-Skłodowskiej – ul. Śląskiej – ul. Krakowskiej – ul. S. 

Żeromskiego – ul. Roosevelta i terenami PKP.  

Szczegółowy wykaz zabytków (413 pozycji) ujęty jest, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity  Dz.U.2010.75.474), w gminnej ewidencji 

zabytków. 

4 zabytki z obszaru objętego niniejszym PR znajdują się na liście 175 zabytków reprezentatywnych 

i priorytetowych dla województwa łódzkiego, co prezentuje poniższa tabela. 

 
Tabela 12. Lista zabytków reprezentatywnych i priorytetowych dla województwa łódzkiego  

z obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Pozycja na liście 
zabytków 

reprezentatywnyc
h i priorytetowych 

Rodzaj 
obiektu 

 
Obiekt zabytkowy Obecna funkcja obiektu 

Do wykonania 
w obrębie obiektów  

i obszarów 

9 
 

Zespół 
klasztorny 

 

Zespół klasztorny 
oo. Jezuitów 

ul. Pijarska 2/4 

kościół i klasztor, 
sanktuarium, 

nowe kolegium-I LO, 
stare kolegium-klasztor 

prace bieżące 

75 Kościół 
Kościół parafialny 

pw. św. Jakuba – Fara 
Krakowskie Przedmieście 2 

kościół, 
sanktuarium 

konserwacja wnętrza 
i prace bieżące, 

(remont kapitalny 
wieży 2011 – 2017) 

99 
Budowle 
obronne 

Zamek Królewski 
Zygmunta Starego 

pl. Zamkowy 4 
Muzeum Okręgowe 

do remontu 
(wykonany 2014) 

163 
Zabytki 
techniki 

Zespół dworca Kolei 
Warszawsko-Wiedeńskiej 

usługowa PKP 
remont generalny 

dworca 
(wykonany 2011-2012) 

Źródło: Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie Łódzkim na lata 2012-2015 

 
 

5. WIZJA OBSZARU PO PRZEPROWADZENIU REWITALIZACJI 

Zaplanowane działania wpisują się w szerszy program strategiczny Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

mający na celu odzyskanie, dla obecnych i przyszłych pokoleń, miejskich zasobów pod nowe, 

dotychczas niemożliwe do realizacji funkcje społeczne i gospodarcze. Dążą do wyprowadzenia 

przestrzeni publicznej, na której zaszły niepożądane, destrukcyjne procesy, dotyczące  

w przeważającej mierze degradacji terenów zdekapitalizowanych i historycznego centrum Miasta ze 

stanu kryzysowego.  
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Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (warsztaty, szkolenia) i działania zorientowane na 

wzajemne integrowanie mieszkańców z grup zagrożonych negatywnymi zjawiskami społecznymi mogą 

stanowić silne wsparcie i przyczynić się do zmiany sytuacji życiowej.  

Zaplanowane działania mają na celu modernizację tkanki, poprawę ładu i estetyki przestrzeni 

publicznej oraz ograniczenie negatywnych zjawisk społecznych, wykreowanie nowych produktów 

turystycznych dynamizujących rozwój lokalny i integrujących lokalną społeczność. 

Zakłada się, że w wyniku realizacji założeń Programu i rewitalizacji obszaru kryzysowego poprawie 

ulegnie jego dostępność przestrzenna i turystyczna, tym samym wzrośnie jego atrakcyjność jako 

miejsca zamieszkania, wypoczynku i pracy.  

Poprawa jakości przestrzeni miejskich (działania mające na celu poprawę nawierzchni ciągów 

komunikacyjnych, realizacja oświetlenia, realizacja miejsc spotkań wyposażonych w urządzenia placów 

zabaw oraz elementy małej architektury, działania w zakresie poprawy stanu zieleni miejskiej), wpłynie 

również na poprawę bezpieczeństwa obszaru dziś wyznaczonego jako wymagający interwencji. 

Uruchomione zostaną nowe atrakcyjne przestrzenie sprzyjające spędzaniu czasu w przestrzeni miasta 

(np. rewitalizacja Bulwarów nad Strawą). Kontynuowane będą prace rozpoczęte w poprzednim okresie 

działań rewitalizacyjnych polegających na odnowie podwórek miejskich – ważnych w strukturze 

Starego Miasta, pełniących funkcje przestrzeni półpublicznych. 

Poprawa jakości nawierzchni ciągów komunikacyjnych oraz wyznaczenie nowych miejsc postojowych 

znacznie poprawią dostępność komunikacyjną obszaru rewitalizowanego, co przełoży się na liczbę 

użytkowników przestrzeni. 

Nastąpi poprawa jakości życia na obszarze rewitalizowanym. Nowe inwestycje infrastrukturalne 

przyniosą korzyści nie tylko funkcjonalne i ekonomiczne, ale wprost przyczynią się do poprawy jakości 

środowiska. Obszar zyska na atrakcyjności – zarówno jako miejsce zamieszkania jak i prowadzenia 

działalności gospodarczej. Zabytkowe centrum miasta stanie się miejscem atrakcyjnym dla ludzi 

ceniący miejsca unikalne, z wyczuwalnym genius loci oraz przyczyni się do wzmacniania pozycji 

Piotrkowa jako miejsca przyjaznego twórczości alternatywnej (Międzynarodowy Festiwal Sztuki 

INTERAKCJE, PiotrkOFF Art Festiwal). 

Jakość rewitalizowanej przestrzeni oraz pojawiające się w niej nowe funkcje wzmacniać będą poczucie 

dumy mieszkańców.  

Odwiedzinom sprzyjać może rozbudowana w ramach Programu oferta atrakcji turystycznych 

i rekreacyjna. Wzrośnie pozycja Miasta w regionie i kraju – w szczególności pojawi się szczególna oferta 

turystyczna dla miłośników historii. Oferta skierowana do uczestników z różnych grup wiekowych w 

połączeniu z dogodnym połączeniem komunikacyjnym, z resztą kraju sprawi, że miasto na stałe wpisze 

się na listę destynacji weekendowych. Dodatkową zachętą do odwiedzin będzie cykl organizowanych 

imprez (wystawy, inscenizacje, warsztaty i imprezy artystyczne). 

Piotrków „wpisze się” w świadomość przyjeżdżających jako miejsce, w którym kultywuje się tradycje 

browarnictwa, z unikalną ofertą turystyczną w tym zakresie.  

Obszar objęty PR po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych jest obszarem, który został 

uzdrowiony zarówno społecznie, przestrzennie, gospodarczo jak i środowiskowo.  

Powstanie „nowa” dzielnica mieszkaniowa i usługowa Piotrkowa Trybunalskiego, atrakcyjna dla 

mieszkańców, biznesu i turystów. 
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6. CELE REWITALIZACJI – KIERUNKI DZIAŁAŃ 

Podstawowym celem rewitalizacji jest ograniczenie depopulacji obszaru rewitalizacji poprzez 

zatrzymanie dotychczasowych mieszkańców oraz napływ nowych średniozamożnych mieszkańców do 

stworzonego na ten cel zasobu mieszkaniowego. Pozwoli to na zwiększenie popytu w dzielnicy,  

co będzie miało wpływ na ożywienie handlu i usług oraz stworzenie nowych miejsc pracy.  

 

Cele rewitalizacji obrazuje poniższa tabela. 

 



Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku 

 

30 

Tabela 13. Cele rewitalizacji 

Sfera Cel główny Cele szczegółowe Projekty rewitalizacyjne 

(S) 

SPOŁECZNA 
poprawa warunków życia mieszkańców; 

- wzrost liczby mieszkańców; 

- wzrost liczby lokali komunalnych; 

- Tworzenie zasobu lokali komunalnych; 

- Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto”  
Piotrkowie Trybunalskim; 

- Budowa osiedlowej sieci cieplnej w pl. Kościuszki, od  

pl. Niepodległości do ul. Szewskiej; 

- spadek bezrobocia; 

- spadek liczby osób korzystających z pomocy 
socjalnej; 

- podniesienie kwalifikacji zawodowych 
bezrobotnych mieszkańców obszaru; 

- stworzenie właściwych warunków do rozwoju 
dzieci i młodzieży; 

- Utworzenie Klubu Integracji Społecznej; 

- Utworzenie Centrum Integracji Społecznej; 

- Aktywni Razem; 

- Muzeum Historii Edukacji; 

- Kolorowa ulica; 

- Dzieciństwo warte wspomnień; 

(T) 

TECHNICZNA 

podniesienie jakości infrastruktury 
miejskiej; 

- poprawa stanu technicznego komunalnych 
zasobów mieszkaniowych; 

- dobrze rozwinięta sieć ciepłownicza; 

- rozbudowana sieć kanalizacji wodnej, sanitarnej  
i deszczowej; 

- poprawa stanu technicznego ciągów pieszych  
i dróg; 

- urządzenie terenów zielonych oraz miejsc 
wypoczynku i rekreacji; 

- Tworzenie zasobu lokali komunalnych; 

- Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto”  
Piotrkowie Trybunalskim; 

- Budowa osiedlowej sieci cieplnej w Placu Kościuszki, od Placu 
Niepodległości do ul. Szewskiej; 

 

(G) 

GOSPODARCZA 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 
obszaru; 

- wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców; 

 

- Utworzenie Klubu Integracji Społecznej; 

- Utworzenie Centrum Integracji Społecznej; 

- Aktywni Razem; 

- wzrost liczby lokali na potrzeby prowadzenia 
działalności gospodarczej; 

- Tworzenie zasobu lokali komunalnych; 

- Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto”  
Piotrkowie Trybunalskim; 

- Muzeum Historii Edukacji; 

- Trzy Wieże; 
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- wzrost liczby produktów turystycznych w wyniku 
przywrócenia walorów środowiskowo – 
kulturowych obszaru; 

- Muzeum Historii Edukacji; 

- Renesansowy Piotrków; 

- Old Town Jazz; 

- Miasto Piwowarów; 

- Trzy Wieże; 

- Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego 
poprzez remont konserwatorsko-budowlany XIV-wiecznego 
kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim 
wraz z zagospodarowaniem terenu przykościelnego; 

Źródło: Opracowanie własne 
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7. PODSTAWOWE PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

Zaplanowane do realizacji i ujęte w niniejszym Programie działania stanowią sekwencję powiązanych 

ze sobą projektów ze sfer społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej  

i technicznej, mających na celu wyprowadzenie zdiagnozowanego obszaru ze stanu kryzysowego. 

Tworzą spójną i kompleksową koncepcję na potrzeby trwałego rozwoju obszaru rewitalizowanego,  

a w konsekwencji zrównoważonego rozwoju Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Projekty podstawowe do realizacji w ramach Programu:  

 

• Tworzenie zasobu lokali komunalnych 

Opis projektu: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Garncarskiej 6/8. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – ul. Garncarska 6/8; 

Podmiot realizujący projekt: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego/TBS Sp. z o.o.; 

Grupa docelowa: obecni i potencjalni nowi mieszkańcy obszaru; 

Planowany czas realizacji: 2017-2018 

Szacunkowy koszt: 3,8 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (T) podniesienie jakość infrastruktury 

miejskiej, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru; 

Prognozowane rezultaty: powstanie 15 mieszkań komunalnych, w tym 3 dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 

• Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim 

Opis projektu: kompleksowa rewitalizacja obszaru o wysokim nasileniu niekorzystnych 

zjawisk społecznych i gospodarczych (art. 5 Kontraktu Terytorialnego pkt 1, ppkt 10) polegająca 

na: przebudowie i termomodernizacji budynków wielorodzinnych, przebudowie przyległych 

dróg i chodników wraz z budową/przebudową infrastruktury podziemnej i oświetlenia 

ulicznego, urządzeniu/rewaloryzacji terenów zieleni miejskiej i miejsc rekreacji. 

Miejsce realizacji: obszar rewitalizowany – Podzamcze; 

Podmiot realizujący projekt: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Grupa docelowa: obecni i potencjalni nowi mieszkańcy obszaru; 

Planowany czas realizacji: 2016-2020 

Szacowana wartość: 20 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (T) podniesienie jakość infrastruktury 

miejskiej, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru; 

Prognozowane rezultaty: objęcie rewitalizacją obszarów o powierzchni 0,6 ha; 

 

• Budowa osiedlowej sieci cieplnej w pl. Kościuszki, od pl. Niepodległości do ul. Szewskiej 

Opis projektu: budowa 98 m rozdzielczej sieci ciepłowniczej, co pozwoli na podłączenie 

dwóch kompleksów budynków; docelowo podłączenie również budynków przy 

pl. Niepodległości, będących w trwałym zarządzie TBS. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – plac Kościuszki; 
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Podmiot realizujący projekt: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 

Grupa docelowa: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; 

Planowany czas realizacji: 2016 

Szacunkowy koszt: 0,16 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (T) podniesienie jakość infrastruktury 

miejskiej; 

Prognozowane rezultaty: podłączenie 2 kompleksów budynków do miejskiej sieci 

ciepłowniczej; 

 

� Utworzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS) 

Opis projektu: Uruchomienie KIS, który będzie realizował program integracji 

społeczno-zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych i znajdujących się w krytycznej 

sytuacji życiowej, zamieszkujących obszar rewitalizowany. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany, ul. Zamurowa 1; 

Podmioty realizujące projekt: Piotrkowskie Stowarzyszenie Rozwoju, Promocji i Integracji 

Europejskiej "EURO-CENTRUM" oraz Partnerzy (MOPR, MOK, OSiR, Policja, itp.); 

Grupa docelowa: osoby długotrwale bezrobotne z obszaru rewitalizacji; 

Planowany czas realizacji: 2017-2023 

Szacowana wartość: 0,6 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: integracja społeczno-zawodowa 100 osób bezrobotnych; 

 

• Utworzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS) 

Opis projektu: uruchomienie CIS, który będzie realizował program integracji 

społeczno-zawodowej dla osób młodych, wchodzących na rynek pracy, jak również osób 

długotrwale bezrobotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Głównym celem 

projektu jest prowadzenie centrum dla osób, które znalazły się na marginesie życia 

społecznego. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – ul. Zamurowa 1; 

Podmiot realizujący projekt: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC 

Grupa docelowa: osoby młode, wchodzące na rynek pracy oraz długotrwale bezrobotne  

z obszaru rewitalizacji; 

Planowany czas realizacji: 2017-2018 

Szacowana wartość: 1 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: integracja społeczno-zawodowa 80 osób bezrobotnych; 

 

• AKTYWNI RAZEM 

Opis projektu: realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) - programu łączącego 

współpracę powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej, wspieranego działaniami 

organizacji pozarządowych. Celem ogólnym Programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 
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osób bezrobotnych, zamieszkujących na terenie objętym rewitalizacją, korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III.  

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany - Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej, ul. Starowarszawska 4; 

Podmiot realizujący projekt: Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 

Piotrkowie Trybunalskim, Urząd Miasta oraz  partnerzy wybrani w drodze konkursów ofert; 

Grupa docelowa: bezrobotni zamieszkujący na terenie objętym rewitalizacją, korzystający ze 

świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił profil pomocy III; 

Planowany czas realizacji: 2016-2023 

Szacunkowy koszt: 0,12 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: integracja społeczno-zawodowa 100 osób bezrobotnych; 

 

 

� Kolorowa ulica 

Opis projektu: Projekt skierowany do 20 rodzin, w których wychowuje się min. 1 dziecko, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 

z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, z terenu objętego PR. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – Miejska Biblioteka Publiczna przy  

ul. Jerozolimskiej 29; 

Podmiot realizujący projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie; 

Grupa docelowa: 20 rodzin z obszaru rewitalizacji, w których wychowuje się min. 1 dziecko; 

Planowany czas realizacji: 2017 

Szacunkowa wartość: 0,23 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców; 

Prognozowane rezultaty: podniesienie kompetencji wychowawczych i świadomości 

rodzicielskiej oraz poprawa jakości relacji w 20 rodzinach; zaspokojenie potrzeb rozwojowych, 

emocjonalnych i społecznych 40 dzieci i młodzieży; 

 

• Dzieciństwo warte wspomnień 

Opis projektu: Celem projektu jest poprawa sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych lub 

dotkniętych zjawiskiem przemocy z terenu miasta Piotrkowa Tryb. w tym w szczególności 

objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji. Cele projektu są zgodne z Priorytetem 

IV Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu 

Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – Miejska Biblioteka Publiczna przy  

ul. Jerozolimskiej 29, SP 8 przy ul. Sienkiewicza 8, SP 10 przy ul. Wojska Polskiego 37;  

poza obszarem rewitalizowanym – SP 11 przy ul. Szmidta 3, Gimnazjum Nr 2 przy  

ul. Broniewskiego 5 (szkoły do których uczęszcza najwięcej dzieci z obszaru rewitalizacji); 

Podmiot realizujący projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 3 szkoły podstawowe,  

1 gimnazjum; 
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Grupa docelowa: dzieci z rodzin zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy; 

Planowany czas realizacji: 2016 

Szacunkowy koszt: 0,034 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców,  

Prognozowane rezultaty: podniesienie kompetencji wychowawczych i świadomości 

rodzicielskiej oraz poprawa jakości relacji w 20 rodzinach; zaspokojenie potrzeb rozwojowych, 

emocjonalnych i społecznych 20 dzieci i młodzieży; 

 

 

• Miasto Piwowarów 

Opis projektu: Projekt z obszaru rozwoju turystyki, polegający na budowie produktu 

turystycznego opierającego się na historycznym dziedzictwie i 530-letnich tradycjach 

piwowarskich Piotrkowa, skupiający ofertę instytucji z terenu Starego Miasta i podmiotów 

komercyjnych związanych z branżą piwowarską.  

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – Rynek Starego Miasta, ul. Szewska 2; 

Podmiot realizujący projekt: Centrum Informacji Turystycznej, Loża Kulturalna Stare 

Miasto, PTTK Piotrków Tryb., partnerzy prywatni; 

Grupa docelowa: mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego oraz turyści; 

Planowany czas realizacji: 2016-2023 

Szacunkowy koszt: 0,25 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: utrzymanie/utworzenie 1 miejsca pracy na obszarze 

rewitalizowanym, wzrost liczby turystów o 5 %; 

 

 

• Muzeum Historii Edukacji (MHE) 

Opis projektu: Organizacja MHE w podziemiach tzw. Folwarku należącego do zespołu 

budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego, jednej z najstarszych szkół 

w Polsce. 

Miejsce realizacji: obszar rewitalizowany – I LO im. B. Chrobrego przy al. M. Kopernika 1; 

Podmiot realizujący projekt: Urząd Miasta, I LO im. B. Chrobrego, Muzeum, Centrum 

Informacji Turystycznej; 

Grupa docelowa: młodzież w wieku szkolnym i dorośli; 

Planowany czas realizacji: 2017-2023 

Szacunkowa wartość: 5 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: utrzymanie/utworzenie 1 miejsca pracy na obszarze 

rewitalizowanym, wzrost liczby turystów o 5 %; 
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• Trzy Wieże 

Opis projektu: Rewitalizacja trzech piotrkowskich wież: ciśnień, farnej oraz bernardyńskiej 

wraz z nadaniem funkcji turystycznej ww. obiektom oraz instytucjom znajdującym się w ich 

pobliżu (Muzeum Szkolne w I LO im. B. Chrobrego). 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – ul. Słowackiego 29, ul. Słowackiego 2,  

al. M. Kopernika 1, ul. Krakowskie Przedmieście 2; 

Podmiot realizujący projekt: Urząd Miasta,  Klasztor oo. Bernardynów, Parafia św. Jakuba,  

I LO im. B. Chrobrego, Muzeum; 

Grupa docelowa: mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego oraz turyści; 

Planowany czas realizacji: 2016-2023 

Szacunkowy koszt: 5 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: nadanie nowych funkcji 3 obiektom, wzrost liczby turystów o 5 %; 

 

• Renesansowy Piotrków 

Opis projektu: Projekt zakłada organizowanie cyklicznych imprez, głównie plenerowych, 

przybliżających dzieje i tradycje Piotrkowa czasów jagiellońskich (hołdy krzyżackie, 

kształtowanie się parlamentaryzmu, królewskie elekcje, produkcje marcepana, rekonstrukcję 

renesansowego dworu). Pozwoli to na uatrakcyjnienie oferty turystycznej Piotrkowa, a także 

na wzmocnienie tradycji, poczucia lokalnej tożsamości oraz wzbogaci wiedzę wśród młodszych 

pokoleń mieszkańców Piotrkowa. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – Rynek Starego Miasta; 

Podmiot realizujący projekt: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego; 

Grupa docelowa: mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego oraz turyści; 

Planowany czas realizacji: 2016-2023 

Szacunkowy koszt: 0,5 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: wzrost liczby imprez kulturalnych o 5%, wzrost liczby turystów  

o 5 %; 

 

• Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont 

konserwatorsko-budowlany XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba 

w Piotrkowie Trybunalskim wraz z zagospodarowaniem terenu przykościelnego 

Opis projektu: wzmocnienie posadowienia, konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą 

odwodnienia i izolacją fundamentów, zwiększenie walorów estetycznych oraz trwałości 

elewacji zewnętrznej, prace konserwatorskie i restauratorskie przy wyposażeniu ruchomym 

oraz malaturze wewnętrznej, zagospodarowanie terenu wokół kościoła. 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany - ul. Krakowskie Przedmieście 2 

Podmiot realizujący projekt: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła „FARA” 

Grupa docelowa: mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego oraz turyści; 
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Planowany czas realizacji: 2016-2020 

Szacunkowy koszt: 13 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: wzrost liczby turystów o 5 %; 

 

• OLD TOWN JAZZ 

Opis projektu: cykl koncertów jazzowych na Starym Mieście, do których organizacji włączani 

są mieszkańcy obszaru rewitalizowanego; 

Miejsce realizacji projektu: obszar rewitalizowany – Rynek Starego Miasta; 

Podmiot realizujący projekt: Loża Kulturalna Stare Miasto, Stowarzyszenie Old Town Jazz; 

Grupa docelowa: mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego oraz turyści; 

Planowany czas realizacji: od 2016 

Szacunkowy koszt: 0,5 mln zł; 

Cel: (S) poprawa warunków życia mieszkańców, (G) zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Prognozowane rezultaty: wzrost liczby turystów o 5 %; 

 

Jak wynika z powyższego, Program ma charakter kompleksowy, tzn. zakłada realizację 

różnorodnych, powiązanych ze sobą wspólnie oddziałujących na sytuację kryzysową projektów, 

uwzględniających aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny  

i środowiskowy. 

 

 

8. CHARAKTERYSTYKA POZOSTAŁYCH RODZAJÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ 
REWITALIZACYJNYCH  

Celem zachęcenie właścicieli budynków do wykonania remontów elewacji, co wpływa na poprawę 

wizerunku zabytkowego centrum Miasta, od 2008 roku piotrkowski magistrat organizuje coroczny 

konkurs „Nowa elewacja”, w którym nagradzane są najpiękniej odnowione kamienice.  

Od początku trwania Konkursu nagrodzono 27 Właścicieli kamienic, 9-ciu wyróżniono dyplomami 

uznania. 

Liczbę uczestników oraz pulę nagród w Konkursie obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 14. Liczba uczestników i pula nagród w Konkursie „Nowa Elewacja” 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia, pula nagród w Konkursie uległa zwiększeniu, w porównaniu 

do pierwszego roku organizacji Konkursu wzrosła z 20 tys. do 75 tys. zł. 

Przyznając nagrody, Komisja konkursowa kieruje się następującymi kryteriami: kompleksowość 

wykonania remontu, stopień skomplikowania prac, jakość wykorzystanych materiałów oraz ogólne 

wrażenie estetyczne budynku. 

Liczbę oraz lokalizację nagrodzonych kamienic obrazuje poniższa tabela. 

 

Tabela 15. Liczba oraz lokalizacja kamienic nagrodzonych w Konkursie „Nowa Elewacja” 

Rok Nagrody w Konkursie NOWA ELEWACJA 

I II III IV V 

2008 ul. Narutowicza 18 x pl. Kościuszki 8 x x 

2009 ul. Narutowicza 23 
Pl. Kościuszki 8/ 
ul. Szewska 10 

ul. POW 6 x x 

2010 x x 
Plac Czarnieckiego 

10 
ul. Curie – 

Skłodowskiej 2 
ul. Rycerska 3 

2011 x 
ul. Wojska 

Polskiego 24 
ul. Wojska Polskiego 

36 
Plac Kościuszki 5 ul. Słowackiego 17 

2012 pl. Czarnieckiego 2 
ul. Wojska 

Polskiego 63 
ul. Rycerska 9 ul. Narutowicza 39 ul. Owocowa 12 

2013 
ul. Krakowskie 
Przedmieście 1 

ul. Pijarska 7 
ul. Wojska Polskiego 

77 
ul. Polna 26 ul. Narutowicza 40 

2014 ul. Stronczyńskiego 1 ul. Słowackiego 40 ul. Narutowicza 18a ul. Garncarska 26 
ul. Wojska 

Polskiego 95 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Za wyjątkiem kamienic przy ul. Polnej 26 i ul. Owocowej 12, wszystkie pozostałe kamienice znajdują 

się na obszarze objętym Programem Rewitalizacji. 

 

Celem aktywizacji przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą na obszarze 

rewitalizowanym - Zarządzeniem Nr 186 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 

04.05.2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych oraz garaży stanowiących 

własność lub  współwłasność i pozostających we władaniu gminy Miasto Piotrków Trybunalski - 

ustalono preferencyjne miesięczne stawki czynszu najmu (netto) wolnych lokali użytkowych, na terenie 

„Podzamcza” i Starego Miasta pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego – M. Curie-Skłodowskiej –  

M. Kopernika - PI. Kościuszki/Stronczyńskiego. 

Rok Liczba uczestników Pula nagród w zł 

2008 2 20 000,00 

2009 8 30 000,00 

2010 4 37 000,00 

2011 4 55 000,00 

2012 7 75 000,00 

2013 6 75 000,00 

2014 5 75 000,00 

RAZEM 36 367 000,00 
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Dla wolnych lokali użytkowych w w/w obszarze ustalono następujące stawki czynszu najmu: 

a) w I roku obowiązywania najmu   6,50 zł/m2 

b) w II roku obowiązywania najmu 8,70 zł/m2 

c) w III roku obowiązywania najmu 10,80 zł/m2 

d) w IV roku obowiązywania najmu  15,10 zł/m2 

Preferencyjne stawki stanowią odpowiednio 30%; 40%; 50% i 70%  ustalonej maksymalnej stawki 

czynszu dla lokalu użytkowego o funkcji handlowo-usługowej. 

 

Zarządzeniem Nr 86 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 lutego 2016 roku 

wprowadzono preferencje dla małżeństw - w wieku do 35 lat z dzieckiem bądź dziećmi -

zainteresowanych wynajmem lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych lub przebudowanych 

budynkach stanowiących własność gminy. 

Do konkursu ofert może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące warunki :  

1. nie posiada tytułu prawnego do jakiegokolwiek lokalu mieszkalnego w Piotrkowie 

Trybunalskim, a w przypadku małżonków wymóg ten spełniają obydwoje lub posiada tytuł 

prawny do lokalu w zasobach prywatnych na okres nie dłuższy niż 1 rok albo posiada 

wypowiedzenie umowy najmu lokalu;  

2. jest mieszkańcem Miasta Piotrków Trybunalski; 

3. której średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech 

miesięcy przed złożeniem oferty wynosi: 

a) nie mniej niż 176 % i nie więcej niż 300 % kwoty najniższej emerytury w  gospodarstwie 

jednoosobowym, 

b) nie mniej niż 101 % i nie więcej niż 200 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

wieloosobowym. 

 

9. MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI MIĘDZY 
POSZCZEGÓLNYMI PROJEKTAMI 

Program powstał z uwzględnieniem zasady komplementarności we wszystkich jej wymiarach: 

1. komplementarności przestrzennej -  Program uwzględnia wzajemne powiązania pomiędzy 

projektami rewitalizacyjnymi realizowanymi zarówno na obszarze rewitalizacji, jak  

i znajdującymi się poza nim, ale oddziałującymi na obszar rewitalizacji; dzięki takiemu 

podejściu prowadzone działania rewitalizacyjne nie będą skutkowały przenoszeniem 

problemów na inne obszary lub nie będą prowadziły do niepożądanych efektów społecznych 

takich jak segregacja społeczna i wykluczenie (wzajemne powiązania obrazuje poniższy 

rysunek); 

2. komplementarności problemowej – Program zakłada realizację projektów, które będą się 

wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że PR będzie oddziaływał na obszar 

rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-

funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym (wzajemne powiązania obrazuje tabela Nr 16); 

3. komplementarności proceduralno-instytucjonalnej - zaprojektowano 3-stopniowy system 

zarządzania Programem (powołanie Pełnomocnika ds. Rewitalizacji, Komitetu Sterującego ds. 
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Rewitalizacji oraz 6 komisji problemowych, skupiających przedstawicieli interesariuszy procesu 

rewitalizacji), który pozwoli na efektywne współdziałanie na jego rzecz różnych instytucji oraz 

wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur; 

4. komplementarności międzyokresowej – przedsięwzięcia, przewidziane do realizacji w ramach 

Programu, stanowią kontynuację oraz uzupełnienie wcześniejszych działań rewitalizacyjnych 

(wzajemne powiązania obrazuje poniższy rysunek); 

5. komplementarności źródeł finansowania – Program zakłada, obok środków własnych, 

współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków EFRR, 

EFS, krajowych oraz prywatnych, co pozwoli na wzrost dynamiki pożądanych zmian. 

(komplementarność źródeł finansowania obrazują indykatywne ramy finansowe). 
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Rysunek 7. Lokalizacja projektów rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (komplementarność przestrzenna) 

Opracowanie własne 
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LEGENDA: 

ZREALIZOWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE 

A 

Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim; 

B 

Trakt Wielu Kultur –  rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizacje zabytkowych obszarów Piotrkowa 
Trybunalskiego - etap I; 

C 

Trakt Wielu Kultur –  rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizacje zabytkowych obszarów Piotrkowa 
Trybunalskiego - etap II; 

D Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim; 

E Łask - Łódź - Piotrków Trybunalski - ku demokracji, humanizmowi, wielokulturowości – stworzenie trzech centrów idei; 

PLANOWANE PROJEKTY REWITALIZACYJNE - PODSTAWOWE 

1 

Rewitalizacja terenów Podzamcza - Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim; 

2 

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w pl. Kościuszki, od pl. Niepodległości do ul. Szewskiej; 

3 Tworzenie zasobu lokali komunalnych; 

4 Utworzenie Klubu Integracji Społecznej (KIS); 

5 Utworzenie Centrum Integracji Społecznej (CIS); 

6 Aktywni Razem; 

7 Kolorowa ulica; 

8 Dzieciństwo warte wspomnień; 

9 Muzeum Historii Edukacji (MHE); 

10 Trzy Wieże; 

11 Renesansowy Piotrków; 

12 Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-budowalny  
XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim; 

13 Miasto Piwowarów; 

14 Old Town Jazz; 
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Rysunek 8. Lokalizacja projektów rewitalizacyjnych poza obszarem rewitalizowanym 

 

 

 

7 

8 

8 

 
Źródło: Opracowanie własne 

LEGENDA: 

Symbol Nazwa projektu Uzasadnienie realizacji poza obszarem rewitalizowanym 

7 Kolorowa ulica; Większość zadań w ramach projektu będzie realizowanych na obszarze 
rewitalizowanym, tj. w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jerozolimskiej 
29; część poza obszarem rewitalizacji - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
z/s przy ul. Próchnika 34, który jest odpowiedzialny za realizację projektu, 
ponadto dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz odpowiednimi warunkami 
lokalowymi; 

8 Dzieciństwo warte wspomnień; 2 z 5 miejsc realizacji projektu znajdują się poza obszarem rewitalizowanym, 
tj. Gimnazjum Nr 2 przy ul. Broniewskiego 5 oraz Szkoła Podstawowa przy  
ul. Szmidta 3; wybór tych placówek nie jest przypadkowy, większość uczniów 
stanowią dzieci i młodzież z obszaru rewitalizacji; 

 

 

Tabela 16. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych 

Projekty powiązane w ramach efektów oddziaływania na sferę społeczną 

− Tworzenie zasobu lokali komunalnych; 

− Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto”  Piotrkowie Trybunalskim; 

− Budowa osiedlowej sieci cieplnej w Placu Kościuszki, od Placu Niepodległości do  

− ul. Szewskiej;  
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− Utworzenie Klubu Integracji Społecznej; 

− Utworzenie Centrum Integracji Społecznej; 

− Aktywni Razem; 

− Kolorowa ulica;* 

− Dzieciństwo warte wspomnień;* 

− Muzeum Historii Edukacji; 

− Renesansowy Piotrków; 

Projekty powiązane w ramach efektów oddziaływania na sferę techniczną; 

− Tworzenie zasobu lokali komunalnych; 

− Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim; 

− Budowa osiedlowej sieci cieplnej w Placu Kościuszki, od Placu Niepodległości do  

ul. Szewskiej;  

− Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-

budowlany XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim wraz  

z zagospodarowaniem terenu przykościelnego; 

Projekty powiązane w ramach efektów oddziaływania na  sferę gospodarczą 

− Utworzenie Klubu Integracji Społecznej; 

− Utworzenie Centrum Integracji Społecznej; 

− Aktywni Razem; 

− Tworzenie zasobu lokali komunalnych; 

− Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto”  Piotrkowie Trybunalskim; 

− Muzeum Historii Edukacji; 

− Renesansowy Piotrków; 

− Old Town Jazz; 

− Miasto Piwowarów; 

− Trzy Wieże; 

− Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-

budowlany XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim wraz  

z zagospodarowaniem terenu przykościelnego; 

Źródło: Opracowanie własne 

/* projekty (częściowo) realizowane poza obszarem rewitalizacji; 

 

Realizacja projektów: 

− Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim, 

− Budowa osiedlowej sieci cieplnej w Placu Kościuszki, od Placu Niepodległości do ul. Szewskiej, 

będzie również oddziaływała na sferę środowiskową oraz funkcjonalno-przestrzenną. Termomodernizacje 

budynków, wymiana źródła ciepła z indywidualnych (piece opalane wszystkim) na c.o. i piece gazowe, 

przebudowy dróg, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, przebudowa ciągów pieszych, wymiana 

oświetlenia na energooszczędne, rewaloryzacja rzeki Strawy, urządzenie terenów zielonych oraz miejsc 

wypoczynku i rekreacji - spowodują zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz przyczynią się do uporządkowania przestrzeni 

publicznej. 

Ponadto, realizacja projektów:  
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− Utworzenie Centrum Integracji Społecznej oraz Utworzenie Klubu Integracji Społecznej przy  

ul. Zamurowej 1, 

− Rewitalizacja terenów Podzamcza – „Młode Stare Miasto” w Piotrkowie Trybunalskim – m.in. 

urządzenie terenów zielonych, miejsc rekreacji oraz bulwarów nad Strawą, 

− Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez remont konserwatorsko-

budowlany XIV-wiecznego kościoła parafialnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim wraz  

z zagospodarowaniem terenu przykościelnego - m.in. remont wieży farnej, 

− Trzy Wieże – udostępnienie dla zwiedzających trzech piotrkowskich wież: ciśnień, farnej oraz 

bernardyńskiej, 

− Muzeum Historii Edukacji – utworzenie muzeum w I LO im. B. Chrobrego, 

przyczyni się do nadania nowych funkcji obiektom i terenom na obszarze rewitalizacji. 

 

 

 

10.  INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH 

 

Proces rewitalizacji wymaga podejmowania kosztownych działań, konieczne jest zatem 

zidentyfikowanie wszystkich dostępnych źródeł i instrumentów finansowania projektów 

rewitalizacyjnych (komplementarność finansowa).  

Zakłada się finansowanie działań rewitalizacyjnych z następujących źródeł: 

1. środki publiczne: 

a) własne – budżet Miasta, 

b) krajowe: 

− programy rządowe, 

− fundusze celowe, 

− programy i fundusze wojewódzkie, 

c) zagraniczne - fundusze europejskie – Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego, 

2. środki prywatne: 

− z rynku finansowego (kredyty i pożyczki, leasing, itp.), 

− środki własne inwestorów prywatnych. 

 

Indykatywne ramy finansowe obrazuje poniższa tabela. 
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Tabela 17.  - Indykatywne ramy finansowe podstawowych oraz pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Nazwa projektu Nazwa jednostki realizującej 
projekt 

Okres 
realizacji 

Wartość 
całkowita  

w PLN 

Fundusze 
Unijne 

Budżet JST Budżet 
Państwa 

Środki 
prywatne 

Inne/* 

PRZEDSIĘWZIĘCIA PODSTAWOWE 

Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 
Rewitalizacja terenów Podzamcza – „MŁODE STARE MIASTO”  
w Piotrkowie Trybunalskim 

Urząd Miasta 2016-2020 20 000 000 11 000 000 
(EFRR) 

9 000 000 0 0 0 

UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (KIS) Piotrkowskie Stowarzyszenie 
Rozwoju, Promocji i Integracji 
Europejskiej "EURO-CENTRUM" 
oraz Partnerzy (MOPR, MOK, OSiR, 
Policja, itp.) 

2017-2023 600 000 528 000 
(EFS) 

0 0 0 72 000 

UTWORZENIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (CIS) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i 
Młodzieży HARC 

2017-2018 1 000 000 950 000 
(EFS) 

0 0 0 50 000 

KOLOROWA  ULICA MOPR 2017 230 000 227 700 
(EFS) 

2 300 0 0 0 

ATYWNI  RAZEM Powiatowy Urząd Pracy, Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie, 
Piotrkowie Trybunalskim, Urząd 
Miasta oraz  Partnerzy wybrani w 
drodze konkursów ofert   

2016-2023 120 000 114 000 
(EFS) 

2 400 3 600 0 0 

MUZEUM HISTORII EDUKACJI (MHE) Urząd Miasta, I LO im. B. 
Chrobrego, Muzeum, Centrum 
Informacji Turystycznej 

2017-2023 4 000 000 3 400 000 
(EFRR) 

600 000 0 0 0 

TRZY WIEŻE Urząd Miasta,  Klasztor oo. 
Bernardynów, Parafia św. Jakuba, I 
LO im. B. Chrobrego, Muzeum 

2016-2023 5 000 000 4 250 000 
(EFRR) 

150 000 0 0 600 000 

RENESANSOWY PIOTRKÓW Piotrkowskie Bractwo Akademickie 
im. Zygmunta I Starego 

2016-2023 500 000 250 000 
(EFS) 

0 0 0 250 000 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego poprzez 
remont konserwatorsko-budowlany XIV-wiecznego kościoła 
parafialnego pw. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim wraz  
z zagospodarowaniem terenu przykościelnego 

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. 
Jakuba Apostoła „FARA” 

2016-2020 13 000 000 11 050 000 
(EFRR) 

0 0 0 1 950 000 

RAZEM: 31 769 700 9 754 700 3 600 0 0 2 922 000 

Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” 

DZIECIŃSTWO WARTE WSPOMNIEŃ MOPR, 3 szkoły podstawowe, 1 
gimnazjum 

2016 33 700 0 7 743 25 957 0 0 

Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach środków krajowych – Bank Gospodarstwa Krajowego – refinansowanie z Funduszu Dopłat 

Tworzenie zasobu lokali komunalnych Urząd Miasta/TBS Sp. z o.o. 2017-2018 3 800 000 0 2 000 000 1 000 000 0 0 

Działania rewitalizacyjne realizowane w ramach środków własnych 

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w Pl. Kościuszki, od pl. Niepodległości 
do ul. Szewskiej 

Urząd Miasta 2016 160 000 0 160 000 0 0 0 

Działania rewitalizacyjne finansowane ze środków prywatnych 
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MIASTO PIWOWARÓW Centrum Informacji Turystycznej, 
Loża Kulturalna Stare Miasto, PTTK 
Piotrków Tryb. 

2016-2023 250 000 0 0 0 250 000 0 

OLD TOWN JAZZ Loża Kulturalna Stare Miasto, 
Stowarzyszenie Old Town Jazz 

2016-2023 500 000 0 0 0 500 000 0 

RAZEM: 750 000 0 0 0 750 000 0 

OGÓŁEM: 49 193 700 31 769 700 12 722 443 1 029 557 750 000 0 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE 

Konkurs NOWA ELEWACJA Urząd Miasta 2016-2023 600 000 0 600 000 0 0 0 

OGÓŁEM: 600 000 0 600 000 0 0 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

/*Inne źródła finansowania – środki własne stowarzyszeń i parafii; 
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11.  MECHANIZMY WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH 
PODMIOTÓW ZAANGAŻOWANYCH W PROCES REWEITALIZACJI 

Udział społeczeństwa zapewniony został na każdym etapie procesu przygotowywania i realizacji 

działań rewitalizacyjnych, tj.: diagnozowania, programowania, wdrażania, a następnie 

monitorowania i oceny prowadzonych działań i ich efektów. 

Zarządzeniem Nr 384 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2014 roku 

ustanowiono Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji oraz powołano Komitet Sterujący ds. 

Rewitalizacji wybranych obszarów Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

Głównymi zadaniami Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji są: 

− koordynowanie działań Miasta na rzecz rewitalizacji wybranych obszarów Piotrkowa 

Trybunalskiego,  

− kierowanie pracami Komitetu Sterującego ds. rewitalizacji wybranych obszarów Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego. 

Głównymi zadaniami Komitetu Sterującego ds. Rewitalizacji są: 

− monitorowanie działań rewitalizacyjnych na obszarze objętym Programem, 

− zapewnienie odpowiednich rozwiązań w zakresie realizacji poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych, 

− opracowywanie projektów aktualizacji Programu, 

− współpraca z partnerami zewnętrznymi - interesariuszami działań rewitalizacyjnych, 

− promocja działań rewitalizacyjnych. 

 

Ponadto, w ramach Komitetu Sterującego ds. Rewitalizacji (członkowie Komitetu zostali 

przewodniczącymi zespołów), powołano 6 zespołów problemowych do spraw: 

 

1. SPOŁECZNYCH, w skład którego weszli przedstawiciele: Urzędu Miasta, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum, Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Powiatowego Urzędu Pracy, Komendy Miejskiej 
Policji, Związku Harcerstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Polskiego Związku 
Niewidomych, Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno – Krajoznawczego, Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 
Stowarzyszenia „Busola” dla Artystycznie Uzdolnionych, Stowarzyszenia Pomocników 
Oratorium im. Św. Antoniego, Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Klasztornego Panien 
Dominikanek, Parafii Świętego Jacka i Świętej Doroty, Sanktuarium Matki Bożej 
Trybunalskiej Księża Jezuici, Świetlicy "Starówka"; 
 

2. URBANISTYCZNO – PRZESTRZENNYCH, w skład którego weszli przedstawiciele: 
Urzędu Miasta, Pracowni Planowania Przestrzennego, Konserwatora Zabytków, gestorów 
sieci; 

 

3. KOMUNALNO-MIESZKANIOWYCH, w skład którego weszli przedstawiciele: Urzędu 
Miasta, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, sp. z o.o., Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie, Konserwatora Zabytków, Rady Osiedla Starówka, właścicieli nieruchomości, 
administratorów budynków;  
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4. GOSPODARCZYCH, w skład którego weszli przedstawiciele: Urzędu Miasta, 
Powiatowego Urzędu Pracy, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Pracowni 
Planowania Przestrzennego, Cechu Rzemiosł Różnych, Regionalnej Izby Gospodarczej, 
przedsiębiorców; 
 

5. BEZPIECZEŃSTWA, w skład którego weszli przedstawiciele: Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta, Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Policji,  Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; 

 

6. TURYSTYCZNO-PROMOCYJNYCH, w skład którego weszli przedstawiciele: Urzędu 
Miasta, Centrum Informacji Turystycznej,  Muzeum,  Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Ośrodka Działań Artystycznych, Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Filia  
w Piotrkowie Trybunalskim, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, 
Piotrkowskiej Grupy Rowerowej, Loży Kulturalnej Stare Miasto; 

 

Na etapie przygotowywania projektu Programu Komitet Sterujący oraz komisje problemowe spotykały 

się wielokrotnie. Spotkania miały charakter otwarty, co zapewniało mieszkańcom zainteresowanym 

rewitalizacją możliwość udziału w tych spotkaniach. 

14 marca 2016 roku odbył się spacer badawczy, którego uczestnicy obejrzeli efekty działań 

rewitalizacyjnych prowadzonych w mieście na przestrzeni ostatnich lat. Odwiedzono miejsca 

planowanej realizacji nowych przedsięwzięć w ramach Programu, przeprowadzono rozmowy  

z mieszkańcami – głównymi interesariuszami planowanego procesu. 

Trasa spaceru wiodła ulicami: ul. Jerozolimska → ul. Zamkowa → ul. Leona Pereca →  

ul. Starowarszawska → ul. Farna → Aleja Kopernika (planty) → pl. Niepodległości → pl. Kościuszki → 

ul. Stronczyńskiego → ul. Wojska Polskiego → ul. Rycerska → ul. Wojska Polskiego → ul. Rwańska → 

Rynek Trybunalski. 

 

Efektem pracy Pełnomocnika, Komitetu Sterującego oraz komisji problemowych było wypracowanie 

projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku, którego założenia 

zostały poddane badaniu ankietowemu on-line w dniach 16 – 27  maja 2016 r.   

Ankieta była dostępna na stronie internetowej Miasta www.piotrkow.pl oraz na Facebook`u.  

http://www.piotrkow.pl/gospodarka-t71/aktualnosci-a107/wypelnij-ankiete-i-wspoltworz-

rewitalizacje-r9671 

 

W badaniu wzięło udział 426 zainteresowanych procesem rewitalizacji. Społecznej ocenie poddano 

listę podstawowych projektów rewitalizacyjnych, wypracowanych na spotkaniach interesariuszy 

procesu rewitalizacji. 

Największą akceptację uzyskały projekty inwestycyjne – największą projekt „Rewitalizacja Podzamcza 

– Młode Stare Miasto” (57,5 %) oraz projekty na rzecz rozwoju oferty turystycznej Miasta – największą 

projekt „Muzeum Historii Edukacji (MHE)” (56,1 %). 

Mniejszą akceptację uzyskały projekty społeczne, za ich realizacją opowiedziało się 24,6% - 34,5 % 

ankietowanych. W tej grupie projektów większym poparciem mieszkańców cieszyły się projekty 

skierowane do dzieci – największą akceptację uzyskał projekt „Dzieciństwo warte wspomnień” (34,5 

%), najmniejszą dedykowany bezrobotnym projekt „Utworzenie Klubu Integracji społecznej” (24,6 %). 
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Respondenci zapytani o ich własne pomysły rewitalizacyjne wielokrotnie wskazywali na konieczność 

prowadzenia działań w obrębie Starego Miasta. Rejon ten wskazany został wielokrotnie jako 

wymagający wzmocnienia przedsiębiorczości.  Respondenci wypowiadali się o Starym Mieście jako  

o miejscu z potencjałem – tzw. „starówka” ma według wielu z nich szansę stać się wizytówką Miasta. 

Mechanizmem wsparcia dla  rozwoju przedsiębiorczości mogłyby – wg respondentów – stać się: 

pojawienie się nowych inwestorów oraz stworzenie preferencyjnych warunków prowadzenia 

działalności w rewitalizowanym obszarze. Warunkiem stworzenia wysokiej jakości tkanki miejskiej  

w tym obszarze jest poprawa jakości zabudowy – odnowa elewacji kamienic w tej części Miasta, 

likwidacja pustostanów i budynków w złym stanie technicznym. Naprawie powinna ulec nawierzchnia 

ulic, w szczególności ulicy Garncarskiej.   

Wielokrotnie wskazywano na potencjał rzeki Strawy. Zagospodarowanie jej nabrzeży to jedno  

z wyzwań  z zakresu tworzenia przestrzeni publicznych Miasta. Poprzedzone to powinno być regulacją 

doliny rzecznej  na odcinku od Alej Cmentarnych do ul. Śląskiej. Stwierdzono konieczność 

wykorzystania położenia nad rzeką i wykorzystania waloru tego elementu krajobrazu.  

Ciekawym projektem zaproponowanym do realizacji jest odtworzenie bramy wjazdowej do Miasta  

(ul. Krakowskie Przedmieście). 

Wielokrotnie podkreślano istniejącą wśród mieszkańców potrzebę wskrzeszenia kultowych miejsc – 

ważnych dla piotrkowian, tj. dawnej Restauracji „Europa” oraz Kina „Hawana”.  

Najczęściej podkreślanym problemem jest niewystarczające wykorzystanie historycznego  

i kulturowego dziedzictwa Piotrkowa Trybunalskiego. Istnieje potrzeba realizacji projektów  

o charakterze kulturalnym i edukacyjnym (np. Dzień Kultury Żydowskiej), bazujących na dziedzictwie 

Miasta. Wielokrotnie wskazywano na potrzebę przypomnienia o wielokulturowej tradycji miasta – 

potrzebę stworzenia miejsc związanych z historią – muzeum, restauracja serwująca kuchnię żydowską 

i innych. 

Kolejnym rejonem wskazywanym jako wymagający wsparcia jest otoczenie Jeziora Bugaj. Miejsce to 

wskazywane było jako mogące nabrać rangi ważnego terenu zielonego w Mieście – dostępnego dla 

wszystkich mieszkańców.  

Uzupełnienie i poprawa jakości zielonych przestrzeni Miasta postrzegane jest jako szansa na poprawę 

jakości życia w Piotrkowie. Przestrzenie zielone powinny być dodatkowo miejscem aktywnej rekreacji 

mieszkańców – wyposażone w odpowiednią infrastrukturę dostępną dla wszystkich. 

Jako ważne wskazywano narzędzia włączenia społeczności lokalnej w prowadzone procesy. Padały 

propozycje zainicjowania spółdzielni, wypracowania metody wspólnej pracy na rzecz utrzymania 

czystości obszaru. Wskazywano też na potrzebę wsparcia grup wykluczonych społecznie. 

Wyniki badania ankietowego zostały uwzględnione w niniejszym Programie Rewitalizacji. 
 

Jak wynika z powyższego, w procesie przygotowania Programu aktywnie uczestniczyli 

przedstawiciele interesariuszy procesu rewitalizacji (mieszkańcy, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, 

instytucje samorządowe i państwowe, media) dzięki czemu osiągnięto wysoki stopień 

uspołecznienia tego procesu oraz akceptacji społecznej planowanych działań rewitalizacyjnych. 
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12.  SYSTEM WDRAŻANIA PROGRAMU REWITALIZACJI 

 

Kryteria wyboru projektów i kolejność realizacji zadań 

Przyjęto następujące kryteria wyboru projektów do realizacji: 

1. Zgodność z celami PR. 

2. Możliwość uzyskania współfinansowania ze źródeł zewnętrznych. 

3. Wysokie prawdopodobieństwo realizacji projektu.  

4. Powiązanie z innymi projektami (komplementarność). 

 

Przyjęcie PROGRAMU  

Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku jest uchwalany przez Radę 

Miasta. Każda zmiana treści Programu wymaga przyjęcia w trybie uchwały Rady Miasta.  

 

Wdrażanie PROGRAMU  

Prezydent Miasta wprowadza w życie zapisy uchwały za pomocą podległych komórek organizacyjnych 

Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych Miasta, a w szczególności Pełnomocnika ds. Rewitalizacji,  

odpowiedzialnego za koordynowanie działań rewitalizacyjnych oraz Komitetu Sterującego ds. 

Rewitalizacji, odpowiedzialnego m.in. za monitorowanie procesów rewitalizacyjnych. 

 

Działania informacyjno-promocyjne 

Bardzo ważnym elementem realizacji Programu jest właściwa komunikacja społeczna, pozwalająca na 

uzyskanie zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji na poszczególnych jego etapach. 

PR, jak i bieżące informacje dotyczące przebiegu poszczególnych prac związanych z jego wdrażaniem, 

będą udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie elektronicznej na stronie Miasta 

www.piotrkow.pl, poprzez spotkania konsultacyjno-informacyjne oraz poprzez informacje 

zamieszczane w lokalnych mediach. 

 
 

13.  SYSTEM MONITORINGU I OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ ORAZ SYSTEM 
WPROWADZANIA MODYFIKACJI 

 

System monitorowania 

Monitoring prowadzony będzie w zakresie rzeczowym i finansowym: 

• monitoring rzeczowy będzie obejmował dane obrazujące postęp we wdrażaniu Programu, 

będzie się odnosił do badania stopnia realizacji skwantyfikowanych wskaźników produktu 

i rezultatu poszczególnych projektów;  

• monitoring finansowy będzie obejmował dane finansowe, tj. wydatki poniesione na realizację 

projektów; informacje te będą podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków 

finansowych, w tym wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych. 
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Zasady monitorowania: 

• raporty kwartalne (w terminie do 14 dni po upływie danego kwartału) przedkładane 

Prezydentowi Miasta, 

• zbiorcze raporty: za pierwsze półrocze (do 31 lipca) i za cały rok (31 stycznia roku następnego) 

przedkładane pod obrady sesji Rady Miasta, 

• podanie do publicznej wiadomości zbiorczych raportów (strona Miasta www.piotrkow.pl). 

Zakres raportów:  

• opis aktualnego stanu wykonania Programu, ze wskazaniem stopnia realizacji założonego 

harmonogramu, 

• wielkość poniesionych wydatków, 

• problemy utrudniające realizację Programu (o ile występują), 

• działania naprawcze (jeśli są konieczne). 

 

System oceny skuteczności działań w ramach Programu Rewitalizacji 

Ocena realizacji PR będzie dokonywana okresowo, tj. co 2 lata.  

Po zakończeniu realizacji Programu dokonana zostanie ocena końcowa - w terminie do końca 

II kwartału roku 2024.  

Ocena okresowa ma na celu zbadanie efektywności zarządzania realizacją Programu oraz jego 

skuteczności (postępy w realizacji przyjętych celów). Okresowe oceny pozwolą na: 

• sprawdzenie, czy zaplanowane działania faktycznie prowadzą do osiągnięcia założonych celów; 

• identyfikację problemów i zaplanowanie działań naprawczych/zaradczych; 

• usprawnienie realizacji w przypadku działań powtarzających się okresowo. 

Ocena końcowa pozwoli z kolei na ocenę wszystkich działań, skorelowanych ze sobą w ramach 

realizacji Programu, na wszystkich poziomach zarządzania. Wnioski z tej oceny zostaną uwzględnione 

w planowaniu i realizacji przyszłych działań Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.  

 

System wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu 

Program ma formułę dokumentu otwartego, który może i powinien być aktualizowany  

z uzasadnionych powodów, zarówno na wniosek Rady lub Prezydenta Miasta, jak i organizacji 

społecznych, grup mieszkańców lub podmiotów gospodarczych. 

Bieżąca identyfikacja i reakcja na zmiany w otoczeniu mające wpływ na Program Rewitalizacji jest 

zadaniem Komitetu Sterującego ds. Rewitalizacji, który - we współpracy z partnerami społecznymi - 

opracowuje projekty aktualizacji Programu Rewitalizacji.  

Komitet opracowuje i przedstawia projekty aktualizacji PR wraz z uzasadnieniem Prezydentowi Miasta, 

za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Rewitalizacji. Prezydent Miasta, po akceptacji proponowanych 

zmian, przedkłada dokument Radzie Miasta w celu podjęcia stosownej uchwały.  

 

Bieżące zarządzanie rozwojem i funkcjonowaniem miasta wymaga stworzenia systemu wdrażania 

treści zapisanych w dokumentach planistycznych (w tym, w Programie Rewitalizacji) poprzez powołane 

do życia struktury prawno-organizacyjne – w przypadku Programu są to: Pełnomocnik Prezydenta ds. 

Rewitalizacji, Komitet Sterujący ds. Rewitalizacji oraz zespoły problemowe.  
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Poprzez powiązanie narzędzi zarządzania, monitoringu i kontroli, opisanych w rozdziałach 12 i 13, 

powstał całościowy, spójny i skuteczny system działań wszystkich jednostek oraz interesariuszy 

współtworzących rewitalizację. System, który jest powiązany z ogólnym systemem zarządzania 

miastem, gwarantujący spójność procedur, efektywne współdziałanie oraz wzajemne uzupełnianie 

się działań różnych instytucji zaangażowanych w proces rewitalizacji. 

 

 

14.  INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

 

W strefie oddziaływania inwestycji realizowanych w ramach Programu nie występują obiekty i obszary 

objęte ochroną na mocy zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 

r., poz. 627 z późn. zm.), w tym obszary NATURA 2000, jak też inne obiekty o wysokich wartościach 

przyrodniczych. Planowane przedsięwzięcia nie leżą w obrębie obszarów NATURA 2000 i nie mają 

żadnego wpływu na ww. obszary. 

Program nie wyznacza ram do realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

ani takich, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Z uwagi na 

charakter i zakres przedsięwzięć realizowanych w ramach PR można przyjąć, że ich funkcjonowanie nie 

będzie wiązało się ze znaczącymi emisjami zanieczyszczeń i energii do środowiska, a potencjalne 

oddziaływania ograniczą się do terenu objętego inwestycją. Planowane inwestycje, zarówno na etapie 

realizacji jak i eksploatacji, nie będą znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie będą 

stanowić żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

Inwestycje w ramach PR obejmują tereny już przekształcone w wyniku działalności człowieka. 

Konsekwencją projektowanych zmian nie będzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych 

czynników wpływających degradująco na środowisko. Przeciwnie, projekty zagospodarowania terenu 

przewidują wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni na terenach obecnie zdewastowanych, co 

przełoży się na poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze oddziaływania PR. 

Ze względu na planowaną skalę i zakres przedsięwzięć, a przede wszystkim ich lokalizację, nie wystąpią 

oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze. 

W związku z powyższym, w trybie art. 48 i 49 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) – 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wystąpił z pismem (z dnia 07.07.2016 r., znak 

DPF.062.1.2016) do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi (RDOŚ) oraz do Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (PWIS) o uzgodnienie możliwości odstąpienia od 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Rewitalizacji dla Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 

Zarówno RDOŚ (postanowienie z dnia 15 lipca 2016, znak: WOOŚ-II.411.322.2016.AJa), jak i PWIS 

(postanowienie z dnia  18 lipca 2016, znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.397.2016.AK) uzgodnili odstąpienie 

od przeprowadzania strategicznej oceny niniejszego Programu Rewitalizacji.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia  
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14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23) – Prezydent 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wydał postanowienie znak DPF.062.1.2016 o odstąpieniu od 

przeprowadzania strategicznej oceny Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 

2023 roku.  Pismem z dnia 03.08.2016 r., znak DPF.062.1.2016 przedmiotowe postanowienie zostało 

przekazane do wiadomości RDOŚ i PWIS. 

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235) – Prezydent Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego poinformował społeczeństwo o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku – wydając dnia 01.08.2016 

r. stosowne obwieszczenie, które zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: 

1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim, 

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www.bip.piotrkow.pl) 

3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (www.piotrkow.pl). 
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