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KOMITET  STERUJĄCY  DS.  REWITALIZACJI

ZBIORCZY RAPORT 
z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku

w 2019 roku

Piotrków Trybunalski, styczeń 2020 roku
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PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

W okresie sprawozdawczym realizowano następujące projekty:

1 Rewitalizacja terenów Podzamcza – „MŁODE STARE MIASTO” w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka realizująca projekt: projekt partnerski (umowa o partnerstwie z dnia 16 lutego 2017 roku), 
realizowany przez Miasto Piotrków Trybunalski wraz z Województwem Łódzkim.

Podjęte działania:

Zadanie 2 - Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4 /Zamurowa 16 
/Starowarszawska 5;

09 kwietnia 2019 roku zawarto - z firmą Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk, 
ul. Zamkowa 14, 97-330 Sulejów - umowę na realizację zadania; umowny termin realizacji – 
03.09.2020 roku. 

Trwają roboty budowlane w budynkach:

 przy ul. Garncarskiej 4 - wykonano wieniec żelbetowy oraz strop WPS nad I piętrem, 
wykonano ścianki działowe I piętra, przemurowano stare oraz wykonano nowe kominy, 
przemurowano ściany oraz wykonano nowe żelbetowe schody na klatce schodowej, 
wykonano nową konstrukcję oraz deskowanie pokrycia dachowego budynku, trwa 
wykonywanie pokrycia dachowego;

 przy ul. Starowarszawskiej 5 - przemurowano stare oraz wykonano nowe kominy, 
wykonano nową konstrukcję, deskowanie oraz pokrycie dachowe budynku, wykonano 
wieniec nad parterem w części północnej budynku frontowego;

 przy ul. Zamurowej 16 - wykonano wieniec żelbetowy oraz częściowo strop WPS nad 
parterem, trwa wykonywanie wieńca oraz montaż belek stropowych nad I piętrem 
budynku.

Zadanie 6 - Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1;

Wykonano kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową i kosztorysową wraz z usługą 
pełnienia nadzoru autorskiego przez „ARCHI-PROJEKT” Szymon Herman, Nowa Gadka, 
ul. Ogrodników 95, 95-054 Ksawerów. 

Zadanie 7 - Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy ul. 
Garncarskiej 13;

Wyłoniono Wykonawcę robót remontu elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ulicy 
Garncarskiej 13 w Piotrkowie Trybunalskim - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IZOLDEX 
Andrzej Popielski, ul. Ks. Piotra Skargi 4 lok. 8, 97-300 Piotrków Trybunalski. 

Trwają roboty budowlane - wymieniono stolarkę okienną, zbito odspojone tynki, przemurowano 
pęknięcia ścian, uzupełniono brakujące tynki, wykonano docieplenie ścian, wyprawę elewacyjną 
oraz remont podestów balkonowych od strony podwórza, trwają prace tynkarskie na elewacji 
frontowej.
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Zadanie 8 - Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy 
ul. Starowarszawskiej 6;

Zakończono prace projektowe nad kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową 
i kosztorysową wraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego przez Zakład Usług Budowlanych 
„JAKBUD” Jerzy Jakubowski, ul. Migdałowa 35, 97-300 Piotrków Tryb.

Zadanie 9 - Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10;

Wykonano kompleksową, wielobranżową dokumentację projektową i kosztorysową wraz z usługą 
pełnienia nadzoru autorskiego przez Zakład Usług Budowlanych „JAKBUD” Jerzy Jakubowski, ul. 
Migdałowa 35, 97-300 Piotrków Tryb.

Zadanie 11 - Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem i iluminacją;

Zadanie zrealizowane – data odbioru 22.11.2019 r.

Zadanie 13 - Przebudowa ulicy Pereca;

Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano budowę/ przebudowę kanalizacji sanitarnej, wodociągu 
oraz kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego – do ul. Garncarskiej, oświetlenie 
uliczne na odcinku od ul. Wojska Polskiego – do ul. Garncarskiej (strona wschodnia),  roboty 
drogowe – krawężniki oraz podbudowę na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej.

Zadanie 14 - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu 
Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Województwa Łódzkiego);

Kontynuowane są roboty budowlane  zakresie: 

 robót budowlanych wewnątrz budynku,
 robót instalacyjnych instalacji elektrycznej, wod – kan o C.O,
 instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 instalacji sygnalizacji włamania i napadu,
 instalacji telekomunikacyjnej, 
 instalacji telewizji przemysłowej,
 instalacji sygnalizacji włamania i napadu,
 zagospodarowania terenu.

Problemy utrudniające realizację projektu: brak.
Działania naprawcze: brak.

Zadanie 15 - Promocja projektu;

Zorganizowano imprezę plenerową „Plac Niepodległości na 100-lecie Niepodległości” i dwie edycje gry 
miejskiej „Magia Starego Miasta”; zakupiono tablice informacyjne i pamiątkowe promujące projekt; 
ponadto Miasto Piotrków Trybunalski na bieżąco informuje o pracach wykonywanych w ramach 
projektu na stronie internetowej Miasta oraz w wywiadach prasowych i radiowych.

Postęp finansowy realizacji projektu w 2019 roku (tj. wartość zaawansowanych prac, wg faktur i innych 
dokumentów finansowych, wystawionych do 31.12.2019 r.) obrazuje poniższa tabela:
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Jednostka realizująca projekt
Wartość 

zaawansowanych prac
w zł

W tym: 
dofinansowanie ze środków UE w zł,

wg wniosków o płatność
Miasto Piotrków Trybunalski - Lider 8 657 458,53 6 166 261,50
Województwo Łódzkie - Partner 4 643 951,58 3 458 414,53
Razem: 13 301 410,11 9 624 676,03

4 KOLOROWA  ULICA

Jednostka realizująca projekt: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Podjęte działania:
W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany.

Problemy utrudniające realizację projektu:
nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji 
projektu ze środków EFS. 

Działania naprawcze:
W odpowiedzi na istniejące problemy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opracował -  w ramach 
Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Edycja 2019 r.” – kolejny projekt zamienny pn. „Wesoła 
rodzina”. Cele projektu są zbieżne z celami zaplanowanymi w projekcie „Kolorowa Ulica”. 
Realizacja projektu „Wesoła rodzina” przewidziana jest w okresie V-XII 2019 roku.
Koszt realizacji projektu wynosi 50 046,00 zł w tym:

 dotacja (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) – 39 578,00 zł;
 wkład własny  - 10 468,00 zł;

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
 piknik rodzinny,
 warsztaty kompetencji rodzicielskich,
 happening „Balon za uśmiech”,
 warsztaty familijne,
 warsztaty szermiercze,
 wycieczki do Energylandii, Leśniowa i Ogrodzieńca oraz do Kołacinka,
 warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży,
 konkurs  " Bezpieczeństwo w domu i w sieci",
 klub filmowy.

7 TRZY WIEŻE

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta (CIT),  Klasztor oo. Bernardynów, Parafia św. Jakuba,  I LO 
im. B. Chrobrego, Muzeum

Podjęte działania: 
W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany.
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Problemy utrudniające realizację projektu
nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji 
projektu.

Działania naprawcze:
W wyniku współpracy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Centrum Informacji 
Turystycznej, Parafii św. Jakuba oraz Klasztoru oo. Bernardynów zbudowano ofertę wycieczek pn. „Trzy 
Wieże”, które zostały zrealizowane w miesiącu lipcu 2019 roku.

8 Renesansowy Piotrków

Jednostka realizująca projekt: Piotrkowskie Bractwo Akademickie im. Zygmunta I Starego

Podjęte działania: 
 Bractwo organizowało lub współorganizowało zajęcia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu 

Pierwszego Wieku oraz wystawy:
 „Dobra arcybiskupie w regionie piotrkowskim”,
 „Czekolada podbija Europę. 500-lecie przybycia Hernana Cortesa do Meksyku”.

Ponadto, Bractwo podejmuje starania w celu pozyskania środków finansowych na doposażenie lokalu 
przy ul. Grodzkiej 1 (Marcepany Króla Zygmunta), gdzie m.in. odbywają się wykłady otwarte: Historia 
Piotrkowa oraz warsztaty marcepanowe. 

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.
Działania naprawcze - brak.

14
Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu 
Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim

Jednostka realizująca projekt: Województwo Łódzkie

Podjęte działania:
Projekt został włączony, zgodnie z umową partnerstwa, do zakresu projektu Rewitalizacja terenów 
Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim (informacja w pkt. 1 raportu).

16 MIASTO PIWOWARÓW

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta (CIT), Loża Kulturalna Stare Miasto, PTTK O/Piotrków 
Trybunalski

Podjęte działania: 
W okresie sprawozdawczym projekt nie był realizowany.

Problemy utrudniające realizację projektu
nie ogłoszono konkursu, w ramach którego byłoby możliwe ubieganie się o dofinansowanie realizacji 
projektu.
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Działania naprawcze:
Podejmowanych jest szereg działań związanych z promocją produktu turystycznego „Miasto 
Piwowarów”, tj. udział w targach turystycznych, programach telewizyjnych, wydawnictwach 
turystycznych.
Trwają prace nad wkładem merytorycznym do ewentualnego wniosku.

17 OLD TOWN JAZZ

Jednostka realizująca projekt: Loża Kulturalna Stare Miasto

Podjęte działania: 
Loża Kulturalna Stare Miasto, we współpracy ze Stowarzyszeniem Old Town Jazz cyklicznie organizują 
koncerty jazzowe w przestrzeni Starego Miasta (kościoły, lokale gastronomiczne, itp.).

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.
Działania naprawcze - brak.

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE

1 Konkurs NOWA ELEWACJA

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta (DOP)

Podjęte działania:
Komisja Konkursowa dokonała wizji w terenie oraz wskazała propozycje nagród, które zostały 
zaakceptowane przez Prezydenta Miasta.

17 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie z uczestnikami Konkursu, podczas którego wręczono 
nagrody laureatom:

 1 miejsce - kamienica Rynek Trybunalski 9,
 2 miejsce - kamienica ul. Słowackiego 22,
 3 miejsce - budynek ul. Wojska Polskiego 60,
 4 miejsce – nagrody nie przyznano,
 5 miejsce - budynek ul. Wojska Polskiego 70.

Wyróżnienia: ul. Przyszła 7, ul. Słowackiego 24/2, ul. Słowackiego 48, Rynek Trybunalski 12.

Koszt realizacji zadania, w ramach środków własnych, wyniósł 80 998,00 zł w tym:

 nagrody dla laureatów - 79 999,00 zł,
 statuetki – 999,00 zł.

Problemy utrudniające realizację projektu - brak.
Działania naprawcze - brak.



7

Uwaga:
numeracja projektów jest zgodna z numeracją zapisaną w Programie Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego do 2023 roku.

Sporządziła, 
na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujących projekty,
Dorota Szymczak, inspektor, DPF

Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

           ds. Rewitalizacji
Jolanta Kopeć
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