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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; 

Wymieniono większość stolarki okiennej we wszystkich budynkach.  

Dobiega końca remont elewacji budynku przy ul. Garncarskiej 4. Trwają prace tynkarskie wewnątrz 

budynku.  

Wykonano pokrycie dachu oraz stropy WPS nad parterem, I i II piętrem budynku przy ul. Zamurowej 

16. Wykonano przemurowanie spękanych ścian zewnętrznych klatki schodowej oraz wzmocniono 

fundamenty klatki schodowej.   

Trwają prace związane z remontem elewacji budynków przy ul. Starowarszawskiej 5 i Zamurowej 

16. 

Zadanie 7 - Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy  

ul. Garncarskiej 13; 

Zakończono wszystkie prace związane z remontem elewacji. 25.02.2020 r. dokonano odbioru 

końcowego. Planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem utwardzenia 

powierzchni gruntu działki oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej. 

Zadanie 8 - Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy  

ul. Starowarszawskiej 6; 

Wyłoniono wykonawcę robót – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IZOLDEX Andrzej Popielski, 

ul. Ks. Piotra Skargi 4 lok. 8, 97-300 Piotrków Trybunalski. Planowany termin zakończenia robót – 

08.10.2020 r. 

Rozpoczęto prace związane z remontem elewacji i adaptacji pomieszczeń. Trwają prace 

rozbiórkowe. 

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

Wyłoniono wykonawcę robót  – Zbigniew Szymański Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ABITEL”,  

ul. Wysoka 19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Planowany termin zakończenia robót – 30.10.2020 r.  

Rozpoczęto prace związane z remontem elewacji. Trwają prace rozbiórkowe. 
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Zadanie 13 - Przebudowa ulicy Pereca; 

Wykonano nw. roboty: 

− nasadzenia drzew na odcinku od ul. Zamkowej do ulicy Garncarskiej, 

− budowa/ przebudowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu oraz kanalizacji deszczowej na ulicy 

Pereca - na odcinku od ul. ul. Garncarskiej do al. M. Kopernika (strona zachodnia), 

− oświetlenie uliczne, na odcinku od ul. Garncarskiej – do al. M. Kopernika, (strona 

wschodnia), 

− roboty drogowe – warstwa ścieralna nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku od  

ul. Wojska Polskiego do ul. Garncarskiej oraz warstwa wiążąca na odcinku od  

ul. Garncarskiej do al. M. Kopernika, 

− przebudowa ciepłociągu na połączeniu ulicy Pereca z al. M. Kopernika. 

Zadanie 14 - Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu 

Pofranciszkańskim w Piotrkowie Trybunalskim (zadanie Województwa Łódzkiego); 

Wykonano 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, 

oraz roboty dodatkowe (zgłoszone do IZ) - budowlane i instalacyjne prowadzone zarówno  

w budynku (instalacja SSP, przepusty ogniowe, przepompownia wód deszczowych, izolacje), jak  

i poza nim (parking).  

W dniu 22.06.2020 r. Konsorcjum Warbud (wykonawca generalny) zgłosiło do ZNWŁ gotowość do 

odbioru zrewitalizowanej nieruchomości.  

 

Zadanie 15 - Promocja projektu; 

Zakupiono tablice informacyjne dla zadania Nr 13 – Przebudowa ul. Pereca.  

Ponadto, Miasto Piotrków Trybunalski na bieżąco informuje o pracach wykonywanych w ramach 

projektu na stronie internetowej Miasta oraz w wywiadach prasowych i radiowych. 

Problemy utrudniające realizację projektu: brak. 

Działania naprawcze:    brak.  

 

Postęp finansowy realizacji projektu w I półroczu 2020 roku (tj. wartość zaawansowanych prac, wg 

faktur i innych dokumentów finansowych, wystawionych do 30.06.2020 r.) obrazuje poniższa tabela: 

Jednostka realizująca projekt 

Wartość 

zaawansowanych prac 

w zł 

W tym:  

dofinansowanie ze środków UE w zł, 

wg wniosków o płatność 

Miasto Piotrków Trybunalski - Lider 5 494 423,64 4 158 177,60 
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Województwo Łódzkie - Partner 480 850,00 359 660,17 

Razem: 5 975 273,64 4 517 837,77 
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Renesansowy Piotrków 
 

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

Podjęte działania:  

Bractwo organizowało lub współorganizowało:  

− wykład „O świętych i świętach”, 

− zajęcia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Pierwszego Wieku. 

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: Grodzkie 

spotkania z historią oraz warsztaty marcepanowe.  
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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). 

 

 

 

POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNE      
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Konkurs NOWA ELEWACJA 
 

Jednostka realizująca projekt: Urząd Miasta (DOP) 

Podjęte działania: 

Wpłynęły 4 wnioski zgłoszeniowe do Konkursu „Nowa Elewacja 2019”. 

Komisja Konkursowa dokonała wizji w terenie oraz wskazała propozycje nagród, które zostały 

zaakceptowane przez Prezydenta Miasta. 

30 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie z uczestnikami Konkursu, podczas którego wręczono 

nagrody laureatom: 

− 5 miejsce - budynek przy ul. Słowackiego 42    

− wyróżnienia -  budynki przy ul. Polna 11, Słowackiego 44, Dąbrowskiego 17 lokal 3. 

Koszt realizacji zadania, w ramach środków własnych, wyniósł 16 000,00 zł. 
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Problemy utrudniające realizację projektu  - brak. 

Działania naprawcze     - brak. 

 

Uwaga: 

numeracja projektów jest zgodna z numeracją zapisaną w Programie Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego do 2023 roku. 


