SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOWICZA
NA LATA 2015-2023
ZA 2020 ROK

Łowicz, maj 2021 r.

Strategia Rozwoju Miasta, to długookresowy plan działania określający strategiczne cele
rozwoju, przyjmujący kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także
alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań.
Cele strategiczne miasta zostały sprecyzowane w 10 programach strategicznych. Dla każdego
programu określono pakiet zadań strategicznych koniecznych do realizacji dla osiągnięcia
zamierzonych celów. Monitoring strategii prowadzony jest w układzie rocznym i przedstawiany
Radzie Miejskiej w Łowiczu, na posiedzeniach komisji stałych oraz sesji rady.
Bazując na części diagnostycznej strategii (tj. raport o stanie miasta oraz analiza SWOT)
oraz określonych misji miasta ujętych w celach strategicznych w perspektywie najbliższych lat, Urząd
Miejski w Łowiczu w 2020 roku realizował zadania w sposób następujący:

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta
w celu zwiększenia zamożności i efektywnego
zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich
ZADANIE 1.
Dostosowanie kierunków kształcenia
zawodowego do potrzeb współczesnego rynku pracy

Kształcenie zawodowe jest zadaniem Powiatu Łowickiego.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta
w celu zwiększenia zamożności i efektywnego
zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zasobów ludzkich
ZADANIE 2.
Promocja nauki

a) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych
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We wszystkich pięciu szkołach podstawowych podległych Gminie Miasto Łowicz,
w latach szkolnych 2018/2019 – 2019/2020 realizowany był projekt unijny pn. „Rozwój kompetencji
kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”, nr RPLD.11.01.02-10-0087/18
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Celem projektu unijnego było:
1.

Utworzenie:
•

pracowni komputerowych w pięciu szkołach, wyposażonych między innymi
w stanowiska komputerowe, tablice multimedialne z projektorami, tablety
z rysikami, drukarki 3D;

•

pracowni przyrodniczej w SP4 oraz w pozostałych szkołach doposażenie
już istniejących pracowni przyrodniczych, fizycznych, chemicznych. Kwota
to ponad 690 000,00 zł.

2.

Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań dla uczniów w pięciu
szkołach: koła językowego, koła eksperymentarium (przyroda-chemia-fizyka), koła ICT
(informatyczne) wszystkie szkoły, koła matematycznego – (wszystkie szkoły) oraz
dodatkowo koła z gwary ludowej w SP 1 i SP 2.

3.

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia wyrównawcze,
zakup sprzętu.

4.

Dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki EC1 w Łodzi.

5.

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy indywidualnej z uczniem oraz
wykorzystywania narzędzi TIK, zakończone egzaminem.

Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja projektu była przedłużona do 31.10.2020 r.
W projekcie bierze udział łącznie 950 uczniów i 156 nauczycieli w latach 2018-2020.

b) Przyznanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych uczniów przez Burmistrza Miasta
Łowicza za rok szkolny 2019/2020
Wysokość stypendiów zróżnicowano w zależności od osiągniętych wyników w nauce dla
uczniów mieszkających na terenie Łowicza oraz wydzielono oddzielną pulę dla uczniów łowickich
szkół mieszkających poza miastem, na tzw. stypendia dyrektorskie.
Łączna liczba złożonych wniosków – 116.
Liczba złożonych wniosków ze szkół:
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Szkoła Podstawowa nr 1 – 37 wniosków;
Szkoła Podstawowa nr 2 – 18 wniosków;
Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 wniosków;
Szkoła Podstawowa nr 4 – 21 wniosków;
Szkoła Podstawowa nr 7 – 18 wniosków;
Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju – 7 wniosków.
Wśród tych wniosków zostało wybranych:
I.

5 laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych wśród dzieci mieszkających na
terenie Łowicza
- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 4;
- 3 uczniów z Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju.

II.

10 tzw. „Perełek”, uczniów, którzy na koniec roku szkolnego mieli najwyższe
średnie. Został dokonany następujący podział:
a)

na klasy 4-6 szkół podstawowych, tu kryterium była średnia 5,5, a w tej grupie są
uczniowie, którzy mieli średnią powyżej 5,8 – w sumie 1 uczeń:
- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 4.

b)

na klasy 7 i 8 szkoły podstawowej, gdzie średnia kwalifikująca do otrzymania
stypendium wynosiła 5,0, a uczniowie będący w tej wyróżnionej grupie mieli
średnią powyżej 5,4 – w sumie 9 uczniów:
- 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 2;
- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 4 str. 25;
- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 7 (w tym najwyższa średnia
w Łowiczu 5,89 uczennicy w klasie 8).

III.

6 uczniów wyróżnionych, którzy uzyskali wysoką średnią ocen, a jednocześnie
wysokie osiągnięcia w konkursach na poziomie ogólnopolskim
- 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1;
- 3 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2;
- 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 4.
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IV.

81 uczniów mieszkających w Łowiczu spełniających kryteria zawarte w Uchwale
Rady Miejskiej, średnia 5,5 dla klas 4-6, 5,0 dla klas 7, 8 oraz 14 dzieci uczących się
w łowickich szkołach, a mieszkających poza Łowiczem, tzw. stypendia dyrektorskie.

Stypendia naukowe w ujęciu finansowym - w sumie 54 600,00 zł:

c)

•

5 uczniów - 380 zł x 2 miesiące = 3 800,00 zł – laureaci, finaliści;

•

10 uczniów - 300 zł x 2 miesiące = 6 000,00 zł – tzw. „Perełki”;

•

6 uczniów - 250 zł x 2 miesiące = 3 000,00 zł – wyróżnionych;

•

81 uczniów - 220 zł x 2 miesiące = 35 640,00 zł – pozostali uczniowie spełniający
kryteria.

Realizacja programów: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła+” z Ministerstwa Cyfryzacji

Od marca 2020 r. w całej Polsce rozpoczęło się zdalne nauczanie, zgodnie z obowiązującymi
ogólnymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. z 2020 r. poz.493), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Biorąc pod uwagę brak sprzętu do realizacji zajęć szkolnych w formie zdalnej i trudności z tym
związane Ministerstwo Cyfryzacji umożliwiło samorządom zakup odpowiedniego sprzętu dla dzieci
w trudnej sytuacji bytowej, tworząc projekt „Zdalna szkoła”. W ramach realizacji tego projektu dla
najbardziej potrzebujących uczniów szkół podstawowych (6 szkół, w tym 5 samorządowych + Pijarska
Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju), Miasto zakupiło 32 laptopy wraz z pakietem internetowym.
Jako kryterium wyboru wzięto pod uwagę nie tylko cenę, ale również parametry techniczne sprzętu
oraz możliwość korzystania przez uczniów z półrocznego pakietu dostępu do Internetu. Na realizację
projektu miasto otrzymało kwotę 80 000 zł.
Z dniem 15 maja 2020 roku ruszył kolejny projekt „Zdalna szkoła+”, który pomógł w zakupie
laptopów dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Na ten projekt Miasto otrzymało 95 000 zł i zakupiło 35
laptopów z dostępem do Internetu. Kryteria wyboru były identyczne jak przy projekcie „Zdalna
szkoła”. Wszystkie laptopy zostały dostarczone do szkół, a następnie do uczniów najbardziej
potrzebujących oraz tych z rodzin wielodzietnych. Dyrektorzy szkół podpisali umowy na użytkowanie
komputerów z rodzicami dzieci, do których trafił sprzęt z ww. projektów.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
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miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zasobów ludzkich
ZADANIE 3.
Stymulowanie jakości kształcenia
oraz wspomaganie jakościowego rozwoju szkolnictwa

a) Realizacja projektu unijnego „Erasmus Plus” w szkołach podstawowych
Szkoła Podstawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Łowiczu w latach 2019 – 2021 będą
uczestniczyć w projekcie unijnym Erasmus Plus skierowanym do uczniów w/w szkół.
Kwota dofinansowania dla SP 2 to 31.766 Euro; zaś dla SP 3 – 22.350 Euro; 80 % uzyskanych
środków w/w szkoły otrzymają w roku szkolnym 2019/2020, natomiast pozostałe 20 %, musi
zabezpieczyć organ prowadzący, jednakże szkoły otrzymają zwrot po złożeniu raportu końcowego
w 2021 roku.
Celem projektu jest m.in. doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym przez
uczniów, uświadamianie im potrzeby nauki języków obcych, poznawanie kultury innych krajów,
tradycji, obyczajów itp.

b) „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu jest autorem projektu pn. „Nowa jakość
edukacji w naszej łowickiej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020, oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji,
Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.
Projekt realizowany jest w okresie od 1 lipca 2019r. do 30 kwietnia 2021r. w Przedszkolu nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”.
Projekt został przygotowany na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów tych jednostek.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 062 998,40 zł, w tym dofinansowanie 901 523,40 zł, wkład
własny niefinansowy 161 475,00 zł. Projekt obejmuje następujące zadania:
•

rozszerzenie oferty edukacyjnej o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć
wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania
stwierdzonych deficytów;
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•

doposażenie bazy dydaktycznej w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne;

•

doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do
pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

c) Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4 – wykonanie 156
100,45 zł
Została wykonana zatoka parkingowa na 5 samochodów w ul. Sikorskiego dająca możliwość
zatrzymania się przed Przedszkolem nr 4. Przebudowano także ogrodzenie frontowe.

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 1:
Wzmacnianie infrastruktury usług turystycznych

a)

Przyznanie tytułu „Gwiozdo Łowicka” i odsłonięcie nowych tablic w chodniku przy Starym
Rynku

W dniu 1 października 2020 r. ze względu na panujący stan epidemii w Polsce, w nowej
formule i z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, odbyła się uroczystość odsłonięcia "Gwiozd"
laureatów dorocznej nagrody. Odsłonięto 4 nowe tablice, które stanowią kontynuację istniejącego
szlaku w południowej pierzei starego Rynku. W 2020 roku Komisja Opiniodawczo - Doradcza
rozpatrzyła pozytywnie wnioski:
•

w kategorii "twórczość ludowa":
Jan Puk, rzeźbiarz z Trześni
oraz Stanisław Łacheta, artysta ludowy z Kocierzewa.

•

w kategorii "za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury ludowej":
Eligiusz Pietrucha, propagator turystyki, gawędziarz i krajoznawca
oraz pośmiertnie Daniela Teresa Nawrocka, tancerka, choreograf, instruktor tańca,
znawca folkloru Ziemi Łowickiej.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2015-2023 ZA 2020 ROK

|

Strona 7 z 43

b) Funkcjonowanie Punktu informacji turystycznej znajdujący się na Placu Stary Rynek 3
Czynny jest przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
W okresie letnim w miesiącach od czerwca do września czynny jest 7 dni w tygodniu: od poniedziałku
do piątku w godzinach pracy Urzędu, w soboty i niedziele od 10 do 18. Prowadzony jest przez
Wydział Kultury, Sportu i Turystyki. W 2020 w okresie letnim do punktu przybyło ponad 100 turystów
z Polski oraz krajów zagranicznych.

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 2:
Aktywna promocja walorów turystycznych
miasta (ze szczególnym uwzględnieniem folkloru)
przy współpracy z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego

a) Organizacja warsztatów ludowych w skansenie przy Muzeum w Łowiczu w celu
podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego – wykonanie 8 640,59 zł
Poprzez organizację warsztatów wśród turystów popularyzowane były walory, tradycje,
zwyczaje i kultura regionu łowickiego. Prowadzone były zajęcia dla młodzieży z nauki ginących
zawodów kultury ludowej „Księżaków”. Uczestnicy warsztatów samodzielnie wykonywali wycinanki
łowickie, haftowali elementy dekoracyjne kwiatowe, pająki łowickie, kwiaty bibułowe, ozdabiali
wydmuszki, pisanki, malowali obrazki z motywami ludowymi, lepili tradycyjne naczynia gliniane, rzeźbili
w drewnie, śpiewali piosenki ludowe. Warsztaty odbywały się w mini Skansenie przy Muzeum
w Łowiczu, ul. Stary Rynek 5/7 w okresie od 2 czerwca do 26 sierpnia 2020 roku dwa razy w tygodniu
– soboty i niedzielę. Łącznie 13 weekendów w godz. od 12.00-18.00. W warsztatach uczestniczyło
łącznie 39 twórców ludowych – wykonawców powierzonego zadania publicznego. Ogółem
w warsztatach uczestniczyło około 2.500 osób mieszkańców i turystów.

b) „Pieśnią, tańcem, słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” - wykonanie
6 974,00 zł
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Zadanie w zakresie wspierania zespołów podtrzymujących tradycje regionu łowickiego
Stowarzyszenie Towarzystwo Dom Ludowy w Łowiczu realizowało zadanie pn.: „Pieśnią, tańcem,
słowem - upowszechnianie kultury ludowej Księżaków” podczas obchodów Bożego Ciała w Łowiczu,
w dniu 11 czerwca 2020 r. Celem projektu była popularyzacja i ukazywanie piękna w prostocie kultury
ludowej księżackiej, nie stylizowanej, nie „ulepszonej”. Stanowiącej dziedzictwo świadczące o naszej
tożsamości regionalnej, ale i narodowej.

c) Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące
upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie – wykonanie –
2 748,79 zł
Realizacja zadania publicznego pn. „Przewodnik czeka - dyżury licencjonowanych
przewodników turystycznych”. Zadanie polegało na prowadzeniu dyżurów przez licencjonowanych
przewodników dla turystów w ramach upowszechniania wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego
oraz zapoznania z zabytkami kultury i historią miasta Łowicza. Podstawowym celem dyżurów
przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów indywidualnych.
Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadza grupy turystów po mieście i przekazuje
wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało na celu zwiększenie liczby turystów
odwiedzających miasto Łowicz. W okresie od 5 lipca do 20 września 2020 roku, odbyło się łącznie 11
spacerów, prowadzonych przez 6 przewodników.

d) PTTK Oddział w Łowiczu „Pieszo i na rowerze” – wykonanie 7 722,36 zł
Realizacja zadnia pn. „Pieszo i na rowerze po Ziemi Łowickiej”, w związku z pandemią Covid-19
nie została zrealizowana w całości. Odbyły się dwie z czterech planowanych imprez, rajdy pieszorowerowe do miejsc związanych z II wojną światową. Rajd „Szlakiem 10 Pułku Piechoty” oraz rajd
„Szlakiem Cichociemnych Żołnierzy Armii Krajowej. Trwałym rezultatem zadania było pogłębienie
wiedzy o Ziemi Łowickiej, odnajdywane śladów historii w terenie połączone z aktywnym sposobem
spędzania czasu wolnego, promocja zdrowego stylu życia, integracja społeczna i wielopokoleniowa
poprzez uprawianie turystyki.

e) „Kajakiem po Bzurze z PTTK” – wykonanie 14 982,70 zł
Realizacja zadania pn. „Kajakiem po Bzurze z PTTK”, zorganizowano łącznie 7 imprez: 3 imprezy
kajakowe „Wakacje z tratwą na Fali cz.1, cz.2.,cz.3., w której udział wzięło łącznie 137 osób, oraz 4
spływy kajakowe: IX „Spływ Szlakiem Dwóch Zamków”, IV Spływ „Baby w kajaku”, I Spływ Nocny, VI
Spływ „ Z Soboty w sobotę”. Imprezy te dały możliwość promowania zdrowego stylu życia poprzez
aktywne formy spędzania wolnego czasu. Całość spływów odbywała się pod czujnym okiem osób, które
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posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a także wieloletnie doświadczenie w organizowaniu
tego typu wydarzeń.
Imprezy te dały możliwość promowania zdrowego stylu życia poprzez aktywne formy
spędzania wolnego czasu. Całość spływów odbywała się pod czujnym okiem osób, które posiadają
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a także wieloletnie doświadczenie w organizowaniu tego
typu wydarzeń.

f)

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu wydał nowe publikacje,
które umieszczono w Miejskim Punkcie Informacji Turystycznej (Kamienica Napoleońska,
Pl. Stary Rynek 3) .

Turyści odwiedzający punkt, mogli bezpłatnie otrzymać publikacje w czterech obszarach
tematycznych: "Barok co krok... - spacer szlakiem łowickiego baroku", "Szlakiem filmowym po
Łowiczu", "Szlakiem literackim po Łowiczu", "Szlakiem żydowskim po Łowiczu"

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 3:
Budowa zbiornika retencyjnego w dzielnicy Górki

Nie wykonano prac w tym zakresie. Miasto nie posiada środków finansowych na tak ogromne
zadanie.

CEL STRATEGICZNY I:
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków do rozwoju turystyki
ZADANIE 4.
Rewitalizacja śródmieścia
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W 2020 roku nie wykonywano inwestycji związanych z rewitalizacją śródmieścia.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta
w celu zwiększenia zamożności i efektywnego
zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 1.
Zabezpieczenie i infrastrukturalne przygotowanie
terenów dla rozwoju nowej działalności gospodarczej

a) Działalność targowiska miejskiego w czasie pandemii
W okresie od 17.03.2020 r. do 24.04.2020 r. na podstawie Komunikatu Burmistrza Miasta
Łowicza dotyczącego Targowiska Miejskiego w Łowiczu w związku z wydanym rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433 i 441), ograniczono znacząco
funkcjonowanie Targowiska Miejskiego w Łowiczu położonego przy zbiegu ul. gen. Władysława
Sikorskiego i ul. Stefana Starzyńskiego tylko do sprzedaży artykułów spożywczych i środków higieny
osobistej. W trosce o zapewnienie mieszkańcom Łowicza dostępu do artykułów niezbędnych w
codziennym życiu Targowisko Miejskie w Łowiczu w okresie od 17.03.2021 r. do 24.04.2021 r.
dostępne było w ograniczonym zakresie.
W okresie od 14.03.2020 r. do 31.12.2020 r., tj. w okresie obowiązywania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii wywołanego
zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, Targowisko Miejskie w Łowiczu było na bieżąco nadzorowane
i systematycznie kontrolowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Łowiczu oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu w zakresie przestrzegania
ustanowionych stosownymi przepisami określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.
b) Sprzedaż miejskich gruntów inwestycyjnych
Miasto Łowicz sprzedało 19 listopada 2020 roku w drodze przetargu ustnego działkę
inwestycyjną przy ul. Ekonomicznej o powierzchni niespełna 1,14 ha, której cena wywoławcza
wynosiła 815 tys. zł brutto. Choć do udziału w przetargu zgłosiły trzy podmioty, to w licytacji
uczestniczyła tylko jedna firma. To łowicka Budowa, która dokonała jednego postąpienia
i wylicytowała grunty za kwotę 823,15 tys. zł.
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość jest
przeznaczona pod budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W ogłoszeniu o licytacji
wskazano, że dopuszcza się realizację budynków o funkcji usługowej wyłącznie z zakresu handlu,
usług komunalnych oraz usług związanych z obsługą komunikacji samochodowej. Nieruchomość ma
zostać wykorzystana na cele inwestycyjne firmy Budowa oraz zewnętrznego inwestora.
Na licytację wystawione były dwie działki przy ul. Ekonomicznej, położone w sąsiedztwie
terenów produkcyjno-usługowych łowickiej podstrefy ŁSSE.
Obsługą inwestorów w tym zakresie zajął się Wydział Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 2.
Stworzenie infrastruktury wspierającej
rozwój przedsiębiorczości

a)

Projekt „GASTROsolidarni” zainicjowany i prowadzony przez Wydział Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu
Miejskiego w Łowiczu

GASTROsolidarni, to projekt organizowany przez Miasto Łowicz, którego celem jest promocja
łowickiej branży gastronomicznej. W sytuacji, gdy nie ma możliwości korzystania z ofert lokali na
miejscu, pozostaje możliwość zamawiania z dowozem lub odbiorem osobistym. Dzień 24 października
2020 r. był czarnym dniem dla polskiej gastronomii. Dopiero co zyskująca drugie życie po marcowym
zamrożeniu gospodarki branża stanęła w obliczu drugiego zamknięcia. Ten czas, to czas walki o być
lub nie być dla wielu pracodawców i pracowników. Miasto Łowicz zachęcało do wspierania
przedsiębiorców w tym niezwykle trudnym czasie – zamawiając, w miarę możliwości ulubione
potrawy/przekąski w naszych ulubionych miejscach na wynos.
Projekt prowadzony był za pośrednictwem portalu facebook.com/GASTROsolidarni (ok 620
osób obserwujących), a także poprzez specjalnie utworzoną przez pracowników WWO witrynę
www.gastrosolidarni.pl. W okresie świątecznym drukowane były citylighty promujące zamówienia
okolicznościowe. Projekt wspierany był partnersko przez portal www.lowicz24.eu.
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b)

Wsparcie przedsiębiorców i rolników w obliczu zamknięcia cmentarzy w dniu Uroczystości
Wszystkich Świętych

Miasto Łowicz w ramach pomocy dla przedsiębiorców i rolników uprawiających rośliny
doniczkowe na terenie Ziemi Łowickiej pozyskało od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa chryzantemy doniczkowe przygotowane do sprzedaży w ramach Uroczystości Wszystkich
Świętych, która ze względu na obostrzenia Covid-19 nie mogła być prowadzona.
Kwiaty można było odbierać bezpłatnie w na dziedzińcu Ratusza w dniach 10, 12-13 i 16
listopada 2020 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu, wspierając w ten sposób
lokalne biznesy dotknięte skutkami Covid-19 w Polsce. Inicjatywa spotkała się z dużym
zainteresowaniem mieszkańców. Za koordynację działania odpowiadał Wydział Kultury, Sportu
i Turystyki oraz Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 3.
Zbudowanie i wdrażanie pro-gospodarczego
systemu promocji miasta

a) Bieżące aktualizowanie informacji na stronie łowicz.biznesowy.eu
Pracownicy Wydziału Współpracy z Organizacjami, Pozarządowymi, Aktywności
Obywatelskiej i Przedsiębiorczości w 2020 roku na bieżąco aktualizowali informacje na stronie
internetowej, publikując treści z zakresu: szkoleń, projektów, wydarzeń oraz wsparcia i dofinansowań
dla przedsiębiorców. Aktualizowana jest również baza przedsiębiorców oraz informacje o terenach
inwestycyjnych. Informacje publikowane są również za pośrednictwem fanpage Miasta Łowicza na
portalu Facebook.

b)

Miasto Łowicz w projekcie „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach
województwa łódzkiego”

Miasto Łowicz zostało zakwalifikowane do projektu „Wdrażanie standardów obsługi
inwestora
w
samorządach
województwa
łódzkiego”
nr
WND-POWR.02.18.00-00-
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0015/19, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt ten skierowany jest
do samorządów naszego regionu, które chcą podnieść jakość obsługi inwestorów, dzięki
wprowadzeniu jednolitych standardów rekomendowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu
S.A.
W ramach tzw. „pierwszej ścieżki” udziału w projekcie pracownicy Wydziału Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości pozyskali wiedze
niezbędną do obsługi inwestora, a także przygotowanie do negocjacji.
Kończąc pozytywnie etap pierwszy zakwalifikowano się do etapu drugiego, w ramach
którego realizowane będą:
1.

Szkolenia z zakresu potrzeb wdrażania standardów obsługi inwestora. Na szkoleniach
poruszone zostaną następujące tematy:
a)

Promocja JST w pigułce (Jak stworzyć dobre materiały promocyjne? Strona
internetowa przyjazna dla inwestora).

b)

Prezentacja ofert inwestycyjnych (Oferta inwestycyjna- towar, który chcemy
sprzedać. Generator ofert inwestycyjnych jako narzędzie do obsługi inwestora).

2.

Doradztwo indywidualne w zakresie wdrożenia standardów obsługi Inwestora przez
JST w wyznaczonym Punkcie Obsługi Inwestora (POI). Usługi doradcze będą
prowadzone w formule zdalnej i/lub stacjonarnej dla pracowników zajmujących się
obsługą inwestora w JST.

3.

Wdrożenie lub modernizacja procedury obsługi inwestora w JST w tym m.in.:
a) wykonane zostaną i poddane obróbce zdjęcia stacjonarne i lotnicze dla ofert
inwestycyjnych typu brownfield i/lub greenfield,
b)

przygotowane zostaną foldery dla ofert inwestycyjnych w wersji papierowej
i elektronicznej,

c)

wykonany zostanie komplet opisu stron internetowych (przetłumaczonych na 2
języki zgodnie z wytycznymi Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.),

d)

dokonana zostanie analiza przedtransakcyjna terenów typu „due diligence”,

e)

zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych
podczas spotkań z przedsiębiorcami.

4.

Budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora dla pracowników
samorządowych.

5.

Przeprowadzenie końcowych audytów w JST.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2015-2023 ZA 2020 ROK

|

Strona 14 z 43

miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
ZADANIE 4.
Opracowanie i wdrażanie zasad pro-rozwojowej
polityki budżetowej i inwestycyjnej miasta

a)

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w gronie 30 samorządów zakwalifikowanych do
pierwszej edycji programu „AKADEMIA MIAST PRZYSZŁOŚCI”

Dwoje pracowników Urzędu Miejskiego w Łowiczu wzięło udział w profesjonalnych
warsztatach Akademia Miast Przyszłości organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju, to program
strategicznego wsparcia skierowanym do osób pracujących w urzędach średniej wielkości miast
(między 20 a 100 tysięcy mieszkańców). Jego celem jest przygotowanie samorządowców do
budowania miasta świadomego swojej sytuacji, umiejącego wykorzystywać istniejące potencjały
i gotowego na sprostanie nowym wyzwaniom. Udział w projekcie umożliwił podjęcie współpracy,
wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi samorządami i korzystanie z comiesięcznego katalogu
dobrych praktyk miejskich dostarczanych przez koordynatorów projektu z ramienia PFR. Pracownicy
uzyskali certyfikat potwierdzający zdobyta wiedzę.

b)

Opracowanie i wdrażanie zasad pro-rozwojowej polityki budżetowej i inwestycyjnej miasta
jest realizowane jest na bieżąco przez Wydział do Spraw Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Wydział prowadzi stały monitoring funduszy Unii Europejskiej i innych podobnych źródeł
finansowania (dotacji, pożyczek, kredytów) w zakresie możliwości realizacji zadań Miasta. Wskazuje
finansowe i organizacyjno–prawne możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji
wynikających z przyjętych priorytetów i programów. Sporządza przy współpracy z wydziałami wnioski
aplikacyjne wraz z załącznikami o uzyskanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych
pozabudżetowych na realizacje inwestycji. Bierze udział w przygotowaniu studium wykonalności
dla opracowanych wniosków. Współpracuje z różnymi podmiotami w zakresie pozyskiwania
pozabudżetowych środków finansowych na zadania. Prowadzi zbiorczą ewidencję inwestycji, które
mogą korzystać z finansowania w ramach określonych funduszy zewnętrznych, oraz na bieżąco
monitoruje stan zaawansowania przygotowania wniosków dofinansowanie projektów ze środków
zewnętrznych.
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CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Kreowanie warunków rozwoju potencjału gospodarczego
Zadanie 5.
Integrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców

a)

Przedsiębiorcy łowiccy włączyli się w akcje szycia maseczek w ramach walki z Covid-19

Firma „PerTe” producent rajstop i skarpet, działająca przy ul Powstańców 12, przekazała na
rzecz Łowicza 1000 maseczek wielokrotnego użytku. Maseczki dostarczono w dwóch kolorach: białym
i czarnym. Posiadają filtr bakteriobójczy z atestem PZH oraz certyfikatem OEKO-TEX! Maseczki od
przedstawicieli firmy odebrał 12 maja 2020 r., burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński.
Podobne działania prowadził producent skarpet Zooksy.

CEL STRATEGICZNY I.
Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego
miasta w celu zwiększenia zamożności
i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Stworzenie nowoczesnego systemu zarządzania miastem
ZADANIE 1.
Przystosowanie administracji do zmieniających
się wymagań klienta urzędu

a) W maju 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Łowiczu zaczął działać Punkt Obsługi Klienta
Po przekroczeniem głównego wejścia do urzędu od strony Starego Rynku usytuowano Punktu
Obsługi Klienta, który pełnił funkcję Punktu Informacyjnego. W związku z pandemią Covid 19,
interesant zobowiązany był podać cel swojej wizyty w urzędzie oraz dane osobowe tj. (imię,
nazwisko, adres i nr telefonu). Powyższe dane gromadzono w razie potrzeby szybkiego kontaktu w
razie wykrycia zarażenia Covid- 19. Poszczególni Klienci, byli kierowani przez pracowników do
wskazanego wydziału. Aby uniknąć kolejek i zminimalizować możliwość bezpośredniego kontaktu na
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terenie urzędu mieszkańcy byli przyjmowani pojedynczo, pod warunkiem stosowania obowiązujących
obostrzeń (m.in. maseczka ochronna na twarzy, bezpieczna odległość między poszczególnymi
osobami). Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zalecano posiadanie rękawiczek.
b) W Urzędzie Miejskim w Łowiczu od 2017 roku funkcjonuje usługa „Paybynet”,
To pierwszy w Polsce system płatności online bezpośrednio z rachunku klienta na rachunek
sklepu internetowego lub urzędu. Stanowiska do obsługi płatności znajdują się w Urzędzie Stanu
Cywilnego, Wydziale Finansowym, Wydziale Spraw Obywatelskich i Wydziale Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rolnictwa.

c) Miejski System Powiadamiania SMS służący do informowania mieszkańców o ważnych
wydarzeniach i ostrzegania przed zagrożeniami,
Dzięki systemowi mieszkańcy otrzymują bezpłatne wiadomości SMS z informacjami
o: sytuacjach kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu , zagrożeniach meteorologicznych lub
hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury, śnieżyce i inne), wydarzeniach kulturalnych i
sportowych (festyny, imprezy sportowe, koncerty) , z zakresu gospodarki komunalnej (np. zbiórka
odpadów wielkogabarytowych, przerwy w dostawie wody, prądu)

d) Zakupy inwestycyjne – wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe
funkcjonalności systemu OTAGO – wykonanie 149 998,50 zł
Wydatki poniesiono na zakup nowych serwerów domenowych i pocztowych wraz z
niezbędnym oprogramowaniem.

e) System obsługi zadań publicznych - WITKAC
Podjęte zostały działania mające na celu podniesienie jakości składanych ofert, ułatwienie
procesu aplikowania o środki, a następnie ich rozliczania, ale przede wszystkim zwiększenie
przejrzystości procedur przyznawania dotacji. Pod koniec 2020 roku podjęto rozmowy z dostawcą
internetowego systemu obsługi zadań publicznych WITKAC, który planuje się wdrożyć kompleksowo
w roku 2021. Będzie to nieocenione ułatwienie nie tylko na etapie składania ofert, ale także w trakcie
ich realizacji i wykonywanych aktualizacji, a przede wszystkim podczas rozliczenia i składania
sprawozdań.
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CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu i jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa stanu środowiska naturalnego
ZADANIE 1:
Utrwalenie i poszerzenie terenów zielonych

a) Przekazywanie dotacji przedmiotowej dla ZUM na prace urządzeniowe i agrotechniczne na
terenie Lasu Komunalnego.
Prace bieżące związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni w mieście m.in: zakup roślin
(krzewy, drzewa, nasiona), zakup materiałów eksploatacyjnych i paliwa do kosiarek, naprawy
i konserwacja fontanny, wycinka i pielęgnacja drzew, trawników i nasadzeń.

b) Wykonanie prac agrotechnicznych i konserwacyjnych na terenie Lasu Komunalnego.
W 2020 r. wykonano m.in.; bieżącą obsługę Lasu, obejmującą; obchód dozorowy: 1-2 razy
w tygodniu, nadzorowanie ognisk na polanie i dbanie o właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe
polany, zbieranie śmieci wzdłuż głównych szlaków spacerowych 2 razy w tygodniu (lub częściej
w zależności od potrzeb). Dbano o zamknięcie rogatek po wszelkich koniecznych wjazdach,
udostępniano polany i maneża na zorganizowane imprezy: ogniska, prowadzono zajęcia edukacyjne
dla szkół podstawowych, gimnazjów i wszystkich zainteresowanych.
Kontrolowano stan techniczny urządzeń znajdujących się na przystankach „Ścieżki zdrowia”
dokonano konserwacji ścieżki zdrowia, biegowej i przełajowej poprzez koszenie i równanie włóką.
Wymianę stojaków tablic przy ścieżce edukacyjnej z drewnianych na metalowo/drewniane, 2-krotną
mineralizację pasów przeciwpożarowych. Uzupełniono oznaczeń ścieżek edukacyjnych. Zakupiono
i posadzono sadzonki drzew zgodnie z planem UPU Lasu Komunalnego. Zamówiono i zamontowano
tabliczki informacyjne : przy pompie, maneżu, polanie, wiacie na polanie, 12 nowych (w ramach
remontu) przy ścieżce edukacyjnej. Sukcesywnie wykonywano pielenie i cięcia sanitarne drzew
uschniętych.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu i jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa stanu środowiska naturalnego
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ZADANIE 2:
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców
- promocja edukacji ekologicznej

W zakresie kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców miasta i promocji
edukacji ekologicznej zorganizowano m.in.:

a) Programy ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Od 1 września 2019r. w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami” w Łowiczu
realizowany jest projekt „MAŁE OXYGENKI- w Łowiczu pod świerkami o czyste powietrze dbamy”.
Łączna wartość projektu wynosi 31 280,00 zł, w tym dotacja 28 100,00 zł. Program ekologiczny
zakłada realizację treści przyrodniczych i ekologicznych w trzech panelach tematycznych: „Jestem
zanieczyszczone powietrze- poznajcie mnie”, „Brońmy się- szkodliwe oddziaływanie zanieczyszczeń
powietrza na zdrowie ludzi” i „Eko patenty na czyściejsze powietrze”. Program ten uzupełni wiedzę
dzieci o wiadomości z zakresu kategorii zanieczyszczeń powietrza oraz źródeł, z jakich pochodzą;
rodzajów chorób wywoływanych przez skażone powietrze i sposobów przeciwdziałania tym
schorzeniom, a także alternatywnych źródeł energii, które mają zdecydowanie mniejszy wpływ na
zanieczyszczenie powietrza niż tradycyjne. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju realizacja
programy będzie kontynuowana w roku szkolnym 2020/2021.
W 2020 roku powstał punkt dydaktyczny pn. „Słoneczko” przy Przedszkolu nr 4 „Słoneczko”
w Łowiczu. Koszt całkowity zadania wynosi 77 800,00 zł, w tym dotacja 50 000,00 zł. Dzięki aranżacji
terenu powstała lepiej zagospodarowana przestrzeń, która sprzyja nauce, zabawie
oraz odpoczynkowi przedszkolaków na świeżym powietrzu. Na terenie ogródka zostały utworzone
stanowiska odwzorowujące naturalne ekosystemy, tj.: Ogórek owocowo–warzywno–ziołowy, Łąka
kwiatowo–owocowa dla ptaków i owadów, Raj leśno – parkowy. W punkcie dydaktycznym znajduje
się zegar słoneczny, który jest znakomitym narzędziem do nauki i poznawania tajników
matematycznych i przyrodniczych oraz „Kodeks Młodego Ekologa”, który informuje o zasadach
użytkowania ogrodu. Przez całość placu utworzona jest gra dydaktyczna plastry drewniane, pt.
„Ścieżka małego badacza”, która stała się elementem spajającym przekazywane dzieciom treści
przyrodnicze. Przedszkolaki poprzez wędrówkę przez ogród po drewnianych plastrach będą
odkrywały tajniki wszystkich utworzonych ekosystemów. W roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu
realizowany będzie program edukacji ekologicznej pn. „Co Słonko widziało…” w oparciu
o nowopowstały punkt dydaktyczny.

Od września 2020 r. realizowane były następujące programy Edukacji Ekologicznej:
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•

„Ekologiczna super piątka …” w Przedszkolu nr 4 „Słoneczko” - koszt całkowity zadania
wynosi 28 482,00 zł, w tym dotacja 25 632,00 zł.
Program zakłada realizację treści ekologicznych w obrębie czterech pór roku. Dzieci
dzięki temu programowi zdobędą wiedzę i umiejętności, a poprzez obserwację, działanie
i własną pracę będą dbać o środowisko naturalne, doceniać ich bioróżnorodność oraz
będą przykładały bardzo dużą wagę do racjonalizacji gospodarki odpadami.

•

„AQUA – PRZEDSZKOLAKI- o ochronie wody pamiętają pod świerkami dzieciaki” - koszt
całkowity zadania wynosi 32 146,00 zł, w tym dotacja 28 576,00zł.
Program zakłada realizację treści przyrodniczych i ekologicznych w trzech modułach
tematycznych (1- Dzięki wodzie żyjemy – lepiej się czujemy - znaczenie wody w życiu
człowieka, 2- W wodzie żyjemy – coś o sobie opowiemy - tajemnice mieszkańców
różnych środowisk wodnych, 3- Dbamy o wodę – chronimy przyrodę - prawidłowa
eksploatacja wody). Program uzupełni wiedzę dzieci o wiadomości z zakresu: znaczenia
wody i jej wpływu na życie i zdrowie człowieka; poznania mieszkańców różnych
środowisk wodnych oraz ochrony wody.

Projekty współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi realizowane są w przedszkolach
miejskich od 2010 roku. Łączna wartość wszystkich zrealizowanych projektów wynosi 550 919,89 zł,
w tym dotacja 404 272,00 zł.
W 2020 roku złożono także wniosek o utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Aktywni
z przyrodą” przy Przedszkolu nr 2 „Pod Tęczą” w Łowiczu. Wnioskowana kwota dofinansowania
wynosi 50 000,00 zł.

b) Akcja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się
na terenie Miasta Łowicza,
Podobnie jak w roku 2018 miasto Łowicz zachęcało mieszkańców do wzięcia udziału w akcji
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie
Miasta Łowicza. Zadanie obejmowało usunięcie odpadów zawierających azbest z nieruchomości
znajdujących się na terenie miasta, tj. właściwie zapakowanie odpadów zawierających azbest,
załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia poprzez składowanie odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest na uprawnionym środowisku, z nieruchomości znajdujących
się na terenie miasta Łowicza.
W 2020 r. usunięto 137 ton azbestu. Całkowity koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 52
060,00 zł netto (udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi 46 854,00 zł netto, udział miasta 5 206,00 zł netto).
c)

Pojemnik na nakrętki w Parku Błonie
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Na terenie Parku Błonie w Łowiczu, a dokładniej przy wejściu na teren parku w bliskim
sąsiedztwie ulicy Świętego Floriana, ustawiony został w uzgodnieniu z Miastem Łowicz specjalny
pojemnik do którego można wrzucać plastikowe nakrętki z przeznaczeniem na wsparcie różnego
chorych lub niepełnosprawnych osób, a w szczególności dzieci. Akcje zbierania nakrętek to jedna
z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, aby pomóc osobom
potrzebujący, pokryć różnego rodzaju koszty związane np. z zakupem wózka inwalidzkiego,
sfinansowania leczenia dziecka, czy pomocą domom dziecka. Pojemnik na zlecenie Stowarzyszenia
„Łączy nas Łowicz” wykonała bezpłatnie łowicka firma Pro-Vega. Spełnia on nie tylko funkcję
charytatywną, ale również ekologiczną, gdyż uświadamia rolę recyklingu i skłania mieszkańców do
dbania o środowisko naturalne. W roku 2020 pojemnik został opróżniony 11 razy. Jego pojemność
wynosi 1200 litrów, co daje ok. 100-120 kg pozyskanego do przetworzenia polipropylenu z nakrętek.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
ZADANIE 1.
Stymulowanie aktywności mieszkańców
miasta w zakresie rekreacyjno-sportowym

a) Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej – wykonanie 24 600,00 zł
Opracowano główne założenia projektowe. Przeprowadzono procedurę zapytania
ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Na dzień składania ofert nie
złożono żadnej oferty. Została przeprowadzona druga procedura zapytania ofertowego w celu
wyłonienia wykonawcy. Została podpisana umowa. Trwają prace projektowe. Środki w kwocie 24.600
zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające.

b) Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza stadionu piłkarsko –
lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR – wykonanie 234 787,20 zł
W listopadzie 2020 r., zakończono przebudowę i modernizację budynku zaplecza dla stadionu
piłkarsko lekkoatletycznego przy ul. Jana Pawła II 3 przy OSIR 1 w Łowiczu.
Zakres prac w budynku zaplecza obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie nowego układu
funkcjonalnego ścian polegające na wykonaniu pomieszczenia szatni wraz z węzłem sanitarnym
z nowymi okładzinami ścian i podłóg, nowymi drzwiami i oknami, nowym wyposażeniem sanitariatów

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2015-2023 ZA 2020 ROK

|

Strona 21 z 43

itp. Na zadanie została udzielona dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
w kwocie 80 000,00 zł.
W ramach prac powstały nowe szatnie dla gospodarzy i gości oraz pokój dla sędziów.
Wyburzono stare i postawiono nowe ścianki działowe oraz wykonano instalacje podtynkowe.
Wymieniono okna, drzwi i położono nowe płytki na ścianach oraz zamontowano instalacje sanitarne.
Łowiccy sportowcy, a szczególnie grupy dziecięce i młodzieżowe korzystające z obiektu, mają teraz
właściwe warunki podczas przygotowań do treningu.

c)

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów
przesiadkowych w województwie łódzkim

Miasto Łowicz we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego realizuje
z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie
III.1 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na projekt pt.
„Rowerowe Łódzkie”.
W ramach projektu powstało 12 stacji rowerowych na 12 stanowisk z 96 rowerami miejskimi
zlokalizowanych na gruntach będących własnością Gminy Miasto Łowicz: ul. Dworcowa, pl. Stary
Rynek, pl. Nowy Rynek, ul. Starzyńskiego (Targowica Miejska), ul. Sadowa, ul. Medyczna, ul.
Podleśna, ul. Kaliska (przy ul. Włókienniczej), ul. Kaliska (Pływalnia OSiR), ul. Jana Pawła II (OSiR), ul.
Armii Krajowej, ul. Grunwaldzka (SP3). Kwotę 35 528,78 zł wydatkowano na zakup stacji i rowerów.
W związku z panującą epidemią koronawirusa w miesiącu kwietnia 2020 roku wypożyczenie
z rowerów miejskich w ramach projektu „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego
poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Województwie Łódzkim, zostało zawieszone, pomimo
tej sytuacji;
Wypożyczenia w roku 2020 kształtowały się następująco:

d)

•

Liczba rejestracji w systemie: 9 108;

•

Liczba wypożyczeń rowerów: 23 141.

Aplikacja mobilna „Łowicz Audioprzewodnik”

W 2020 korzystano z zakupionego oprogramowania aplikacji mobilnej na telefony
komórkowe smartfony z systemem android i IOS na potrzeby audio przewodnika po Łowiczu dla
turystów.

e)

Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I
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Została opracowana dokumentacja techniczna budowy budynku zaplecza stadionu
piłkarskiego. Miał to być budynek dwu-kondygnacyjny (parter + piętro), niepodpiwniczony.
Z dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie
poprawiana jest dokumentacja techniczna budowy budynku ograniczająca koszty inwestycji.

f)

Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7 Łowiczu –
wykonanie 13 776,00 zł

Planowane było wykonanie modernizacji boiska wraz z oświetleniem na terenie SP7. Została
opracowana dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja została
zawieszona a środki finansowe zostały cofnięte z tej inwestycji.

g)

Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim – wykonanie 107 050,00 zł

Wyłoniono w procedurze przetargowej przeprowadzonej w Wydziale Inwestycji i Remontów
wykonawcę robót. Wykonawca prac był firma EL-SPORT Małgorzata Pawelczak z Poznania. Zakres
prac obejmował budowę oświetlenia po trasie ścieżki rekreacyjnej w postaci ułożenia kabla
zasilającego o długości 1413 m oraz montażu 30 szt. słupów z oprawami świetlnymi typu led. Zadanie
zostało wykonane.

h)

Modernizacja placu zabaw na Błoniach – wykonanie 98 778,90 zł

W ramach zadania środki wydatkowano na: zakup i montaż urządzenia zabawowego
(zjeżdżalnia, elementy do przechodzenia, drabinka linowa, drabinka pionowa z lin do wspinania,
podłoga z lin, słupy konstrukcyjne), zakup i montaż zestawu do zjazdu linowego, demontaż starych
płyt poliuretanowych i podbudowy piaskowej wraz z ich wywozem i utylizacją oraz wykonanie nowej
podbudowy cementowo-piaskowej i montaż nowych płyt SBR, demontaż i ponowny montaż stołu do
tenisa stołowego.

i)

Udzielono dotacji celowej w wysokości 20 000 zł dla ZHP Hufiec Łowicz

Celem zadania miała być organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Kolonie
i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Niestety
w związku z pandemią Covid-19 w Polsce, zadanie nie zostało zrealizowane. Dokonano zwrotu
dotacji.
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CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 2:
Podjęcie aktywnych działań zmniejszających
bezrobocie oraz aktywnych form pomocy społecznej

a) Obsługa Karty Dużej Rodziny oraz Łowickiej Karty Seniora
Łowicka Karta Seniora uprawnia do zniżek w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego
w Łowiczu oraz partnerów programu. Partnerem programu może zostać każdy przedsiębiorca. Do
programu można dołączyć poprzez wypełnienie deklaracji przystąpienia. Partner programu otrzyma
z Urzędu Miejskiego naklejkę z napisem „Tu honorujemy Łowicką Kartę Seniora”. W 2020 roku
wydano 101 Łowickich Kart Seniora oraz 268 kart Dużej Rodziny w formie tradycyjnej oraz 177 w
wersji elektronicznej.

b)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił bezpłatny nr telefonu dla seniorów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne osób starszych
i samotnych, w związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym na terenie naszego kraju oraz
działaniami prewencyjnymi podjętymi przez Urząd Miejski, uruchomił specjalny, bezpłatny numer
telefonu dla seniorów pod którym mogli oni uzyskać pomoc. Osoby starsze i samotne, potrzebujące
pomocy przy zakupie jedzenia i leków, mogły to zgłosić dzwoniąc pod nr. tel. 22 505 11 11. Po
przyjęciu zgłoszenia, osoby takie odwiedził pracownik MOPS-u, posiadający imienną legitymację
z pieczątką, który zrobił zakupy. Po to, by same nie narażały się na niebezpieczeństwo zarażeniem
wirusem Covid-19.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 3:
Współdziałanie z Powiatową Komendą Policji
w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego
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a) Cztery nowe radiowozy na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu
Na dziedzińcu Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, 3 stycznia 2020 r., odbyło się oficjalne
przekazanie czterech, nowych radiowozów. Wszystkie pojazdy to samochody marki Hyundai i30 o
mocy 140KM w tym jeden z nich jest nieoznakowany. Dwa z nich będą używane przez Wydział Ruchu
Drogowego, pozostałe przez Wydział Prewencji i Wydział Kryminalny. Łączna wartość wszystkich aut
wyniosła łącznie 330 000 złotych. Zakup trzech samochodów został w połowie pokryty ze środków
władz samorządowych i Policji. Czwarty całkowicie sfinansowany ze środków budżetowych Policji.
Wszystkie samochody zostały odpowiednio wyposażone w niezbędny sprzęt, który będzie służyć
policjantom w wykonywaniu ich codziennych obowiązków.

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 4:
Zwiększenie integracji społecznej i aktywności cyfrowej

a) Adaptacja budynku Urzędu Miejskiego w Al. Sienkiewicza 62 na potrzeby działalności
organizacji pozarządowych i podmiotów społecznych
Od sierpnia 2020 roku duża liczba organizacji pozarządowych ma swoją siedzibę w budynku
Urzędu Miejskiego w Łowiczu (dawne Gimnazjum nr 1), mieszczącego się przy Al. Sienkiewicza 62, co
niewątpliwie wpływa na zwiększenia integracji społecznej.
Jest to siedziba Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności
Obywatelskiej i Przedsiębiorczości. Umowy na najem lokali zostały podpisane na preferencyjnych
warunkach (2 zł/m2 czynszu) na okres 3 lat z następującymi organizacjami:
•

Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

•

Miejsko – Powiatowe Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Łowiczu,

•

Polski Związek Wędkarski Koło w Łowiczu,

•

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

•

Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek,

•

PTTK Oddział w Łowiczu,

•

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łowicz,
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•

Łowickie Stowarzyszenie „Dać Szansę”,

•

Klub Seniora „Radość”,

•

Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Ludowy „Koderki”.

Ponadto swoją siedzibę w budynku mają:
•

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Łowicz,

•

Zarząd Osiedla Nowe Miasto,

•

Zarząd Osiedla Starzyńskiego,

•

Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Renia”.

W budynku Urzędu przy Al. Sienkiewicza 62 znajduje się duża sala gimnastyczna i mniejsze
sale ogólne, które są do dyspozycji wszystkich zgłaszających się organizacji pozarządowych. Obywają
się w nich zajęcia sportowe Taekwondo, próby Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego
„Koderki”, zawody szachowe, zajęcia z informatyki i robotyki, balet dla najmłodszych, zajęcia
ruchowe dla seniorów i „amazonek”. Jest to bez wątpienia miejsce tętniące aktywnością, w którym
między korzystającymi z niego podmiotami wywiązała się synergia. Brak takiego miejsca dla wielu
osób jest już dziś niewyobrażalny.
Stowarzyszenia działające na terenie Łowicza swoją działalność statutową opierają m.in. na
zachowaniu i zwiększeniu sprawności intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz ich
aktywizacji społecznej. Służą temu różnorodne formy działalności.
Łowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje swoim słuchaczom możliwość systematycznej
realizacji pasji i zainteresowań w ramach cotygodniowych kół zainteresowań lub sekcji zgodnie z
bieżącym zapotrzebowaniem np. koła: języka angielskiego (dla początkujących i zaawansowanych),
literackie, teatralne, plastyczne, taneczne, kulinarne, rowerowe, Nordic walking, gimnastyki ogólnej,
gimnastyki z elementami pilates, aerobiku w basenie, brydża sportowego i brydża dla początkujących,
turystyki wysokogórskiej.
Funkcjonujący w mieście Klub Seniora „RADOŚĆ”, Stowarzyszenie Łowicki Klub Amazonek
oraz Koło Diabetyków również organizuje szereg działań mających na celu zwiększenie integracji
społecznej osób starszych i zapobieganiu ich izolacji społecznej. Poprzez realizację działań
statutowych zachęca i pobudza także do aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowotnej.
W 2020 r. Miasto Łowicz współpracowało z podmiotami na wielu płaszczyznach. Podjęte
przez realizatorów stowarzyszenia działania, wspierane przez miasto, adresowane były do różnych
grup społecznych, służyły rozwiązaniu wielu problemów, m.in. związanych z zagospodarowaniem
czasu wolnego dzieciom i młodzieży, wykluczeniem społecznym, profilaktyką uzależnień.
Nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,
poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia im przyjaznej i otwartej przestrzeni,
sprzyjającej podejmowaniu działań odpowiadających na faktyczne potrzeby społeczności lokalnej.
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b) Adaptacja pomieszczeń budynku po Gimnazjum nr 1 na Bibliotekę Miejską – wykonanie
1 743 309,76 zł
Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz
rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. Zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku
Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu w związku ze zmianami sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły
na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 62. Projekt
przewiduje również kompleksowe wyposażenie biblioteki w meble i sprzęt oraz aranżację wnętrz
i otoczenia.
Od stycznia 2020 r. Miejska Biblioteka w Łowiczu funkcjonuje w nowym lokalu o powierzchni
785 m . Po przeprowadzce zbiorów z siedziby na os. Bratkowice, biblioteka została otwarta dla
czytelników 17 lutego 2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 w Polsce biblioteka
nieczynna była dla czytelników w terminach: 12 marca – 10 maja 2020 r. oraz 07 – 29 listopada 2020
r. W tych terminach przeprowadzono scontrum (inwentaryzacja z natury) zbiorów oraz selekcję
materiałów bibliotecznych. W pozostałym okresie biblioteka pracowała w reżimie sanitarnym,
zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów oraz wytycznymi Biblioteki Narodowej (dostęp do
księgozbioru od 6 czerwca 2020 r. do początku września 2020 r., dezynfekcja pomieszczeń, środki do
dezynfekcji dla czytelników, ograniczona liczba czytelników, zamówienia online, telefoniczne,
nieczynne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dla czytelników, zbiory czytelni
dostępne po uprzednim umówieniu z czytelnikiem, telefonicznie lub mailowo).
2

CEL STRATEGICZNY:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 5:
Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych

a) W 2020 roku Miasto Łowicz przygotowywało i opracowało wstępne koncepcje do złożenia
wniosku do programu „SENIOR +”
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej
i Przedsiębiorczości we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej Łowiczu opracował
wstępną koncepcję na utworzenie i wyposażenie klubu seniora „RADOŚĆ” w budynku dawnego
Gimnazjum nr 1 w alejkach Sieniewicza. Nowe miejsce spotkań dla łowickich seniorów zaplanowano
na koniec 2021 roku.
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W ramach realizacji zadania zaplanowano w części parterowej budynku utworzenie
nowoczesnego, komfortowego, w pełni wyposażonego w meble, sprzęty multimedialne
i wyposażenie socjalno-kuchenne ośrodka wsparcia. W głównym pomieszczeniu o powierzchni 89 m2,
gdzie mieściła się szkolna stołówka, ma mieścić się sala spotkań wyposażona w stoły i krzesła, klubik
ze sprzętem RTV, komputerem z dostępem do internetu oraz fotelami oraz szatnia.
Drugie pomieszczenie o powierzchni 48 m2 będzie pełnić funkcje zaplecza kuchennosanitarnego. Znajdą się tu urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku oraz łazienka
wyposażona w dwie toalety i umywalkę.

b) Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łowiczu
Aktualnie Środowiskowy Dom Samopomocy, jednostka organizacyjna podlegająca pod miasto
Łowicz jest ośrodkiem wsparcia dziennego. W bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu
pomocy społecznej udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi mającymi
trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie
ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Działalność
ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej poprzez stwarzanie warunków sprzyjających
integracji, rozwiązywania problemów dnia codziennego, udzielanie wsparcia psychicznego,
przełamywanie barier we wzajemnych relacjach. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia
codziennie opiekę i wsparcie społeczne, pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb
życiowych uczestników, ich usamodzielnienie oraz szeroko rozumianą integrację społeczną jako
przywrócenie możliwości do pełnienia powszechnie dostępnych w społeczności ról społecznych. Dla
każdego uczestnika opracowywany jest plan postepowania wspierająco - aktywizującego na czas
wydanej decyzji, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika

CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 1:
Zabezpieczenie i przygotowanie terenów
pod budownictwo mieszkaniowe
ZADANIE 3:
Wprowadzenie systemu finansowania
komunalnego budownictwa mieszkaniowego
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a)

Program „Mieszkanie Plus”

Inwestycja przy ul. Krudowskiego realizowana jest w ramach rządowego programu
Mieszkanie Plus przy współpracy PFR Nieruchomości z Miastem Łowicz. PFR Nieruchomości jest
spółką zależną Polskiego Funduszu Rozwoju, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju
gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dla zadania w Łowiczu powstała spółka
celowa, MDR Łowicz Sp z o.o. , która realizuje inwestycję.
Wybudowano 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, z ogółem 96 mieszkań. Budynki są 4
kondygnacyjne. Konstrukcja żelbetowa, wypełnienie ścian bloczki ceramiczne o wysokiej izolacyjności
cieplnej. Do każdego mieszkania przynależy balkon, taras, na parterze ogródek. Mieszkania będą
oddane z wykończeniem. Łazienka w pełni wyposażona. Sanitariaty, armatura, płytki na ścianach
i gres na podłodze. Kuchnie z pasem glazury na ścianie, oraz terakotą na podłodze. Pokoje dzienne
oraz sypialnie, ściany w kolorze białym, panele na podłodze, drzwi wewnętrzne białe. Kotłownie
zasilane gazem ziemnym, podstawowym wykończeniem. Bloki będą posiadały nowoczesne windy
w każdej klatce, bez piwnic. Dla mieszkańców przewidziano 96 miejsc parkingowych z czego 9 dla
osób niepełnosprawnych, na parkingu zewnętrznym przy blokach, a także dojścia, z oświetleniem,
drogi wewnętrzne oraz niezbędne przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu, prądu,
instalacji teletechnicznych. W części centralnej osiedla przewidziano plac zabaw dla najmłodszych
z miejscem do odpoczynku.
Inwestycja obecnie jest na poziomie zaawansowania ok 70%, z czego w budynkach trwają
prace polegające na wykonaniu pierwszego etapu wykończenia, tj układanie glazury i terakoty.
Wykonano wszystkie instalacje branżowe, tynki i wylewki. Budynki mają już wykonaną elewację
zewnętrzną i trwają prace ziemne dotyczące instalacji. Prace są sprawnie prowadzone i przebiegają
zgodnie z harmonogramem. Koordynacja prac i bieżący współpraca z MDR Łowicz Sp. z o.o. jest
prowadzona przez Wydział Inwestycji i Remontów. Przewidywany termin zakończenia budowy –
koniec 2021 roku.

b)

Budowa bloku komunalnego – wykonanie 67 475,00 zł

Wykonano projekt budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 20 mieszkań po
kotłowni na ul. Kwiatowej 10A. Budynek 1 klatkowy, 4 kondygnacyjny. Wystąpiono o pozwolenie na
budowę. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 63 400,00 zł przeniesiono na wydatki
niewygasające. Ze względu na zmianę prawa geodezyjnego znacznie zmieniły się procedury
przygotowywania map do celów projektowych, co znacząco wydłużyło termin prac projektowych.

CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
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PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 1:
Selektywna prywatyzacja komunalnych
zasobów mieszkaniowych

Miasto nie planuje prywatyzacji zasobów komunalnych.

CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 4.
Przygotowanie i wdrażanie programu budownictwa,
remontów i modernizacji zasobów komunalnych

a) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43A –
wykonanie 517 086,48 zł.
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43A
z rozbudową o kotłownię gazową i wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. (prace obejmowały:
ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian piwnic
w gruncie, modernizację źródła ciepła i układu grzewczego-wyposażenie kotłowni wraz z przyłączem
gazowym, remont kominów, wykonanie opaski wokół budynku i przebudowę chodników, wymianę
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej,
budowę pomieszczenia technicznego – kotłowni gazowej, montaż wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania grzejnikowego w lokalach, instalację kotła gazowego w pomieszczeniu technicznym
(kotłowni gazowej), montaż budek lęgowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej i montaż
domofonu cyfrowego, przygotowanie dokumentacji (inwentaryzacja geodezyjna i nadzór).

b) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej nr 43B –
wykonanie 548 820,23 zł
Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43A
z rozbudową o kotłownię gazową i wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. (prace obejmowały:
ocieplenie dachu, ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, modernizację źródła ciepła i układu
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grzewczego-wyposażenie kotłowni wraz z przyłączem gazowym, remont kominów, wykonanie opaski
wokół budynku i przebudowę chodników, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
demontaż i powtórny montaż instalacji odgromowej, budowę pomieszczenia technicznego –
kotłowni gazowej, montaż wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego w lokalach,
instalację kotła gazowego w pomieszczeniu technicznym (kotłowni gazowej), montaż budek
lęgowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej, przygotowanie dokumentacji (inwentaryzacja
geodezyjna i nadzór).

c) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85 –
wykonanie 108 565,87 zł
Prace objęły: ocieplenie stropu na przestrzeni strychu, ścian zewnętrznych, wymiana drzwi
wejściowych, wykonanie opaski wokół budynku, wymiana obróbek blacharskich, montaż budek
lęgowych, wykonanie zbiorczej instalacji antenowej oraz nadzór.

Zadania inwestycyjne dotyczące termomodernizacji budynku przy ul. Armii Krajowej nr 43A
i budynku przy ul. Armii Krajowej 43B zostały wykonane w 2020 roku przy współudziale środków
zewnętrznych otrzymanych z WFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego „Racjonalizacja
zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do
jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – IV
edycja”.

Łączne dofinasowanie z WFOŚiGW w Łodzi
w tym:
dotacja
pożyczka

574 297,00 PLN
402 007,00 PLN
172 290,00 PLN

CEL STRATEGICZNY II:
Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY:
Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 5.
Wspieranie różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego
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Miasto współpracuje z prywatnymi inwestorami i osobami prywatnymi przy budownictwie
mieszkaniowym poprzez zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań
przestrzennych powiększono powierzchnię gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
ZADANIE 1.
Modernizacja i rozwój sytemu ciepłowniczego

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. w roku 2020 wykonał następujące inwestycje
w zakresie modernizacji, budowy i przebudowy systemu ciepłowniczego na terenie miasta Łowicz:

a) Przyłącze ciepłownicze do budynku usługowo-handlowego przy ul. Sikorskiego 3A
W ramach tej inwestycji wykonano przyłącze ciepłownicze do nowego Odbiorcy do budynku
usługowo-handlowego. Poniesiono nakłady w wysokości 24 005,27 zł. Realizowane inwestycje
wpisują się w strategię spółki natomiast kolejność realizacji uwarunkowuje ogólna sytuacja na rynku
energii.

b) Węzły cieplne na os. Noakowskiego, ul. Ciemnej i Kaliskiej
W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowe węzły cieplne w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych na os. Noakowskiego. Inwestycja polegała na wymianie
wyeksploatowanych węzłów na nowe. Poniesiono nakłady w wysokości 214 470,35 zł.

c) Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. modernizacji sieci ciepłowniczej na os.
Broniewskiego oraz os. Dąbrowskiego
W ramach tej inwestycji opracowano/zaktualizowano dokumentację do celów projektowych
dotyczącą modernizacji fragmentów sieci ciepłowniczej zlokalizowanej na osiedlu Broniewskiego oraz
os. Dąbrowskiego. Poniesiono nakłady w wysokości 20 900,00 zł.

d) Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w ciepłowni S1
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W ramach tej inwestycji opracowano projekt nowej instalacji przeciwpożarowej w ciepłowni S1.
Poniesiono nakłady w wysokości 4 000,00 zł.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
ZADANIE 2:
Kontynuacja zadań zmierzających do gazyfikacji miasta

a) W zakresie działań zmierzających do gazyfikacji miasta zorganizowano dwa spotkania
dotyczące zwiększenia obszarów objętych gazyfikacją.
Systematycznie jest rozwijana sieć gazowa na terenie Miasta Łowicza. Są w wielu miejscach
rozbudowywane nitki gazociągów i wykonywane nowe przyłącza. Nie są to już sieci
wielokilometrowe, ale mniejsze fragmenty, ale ich sukcesywnie przybywa. Efekty rozbudowy sieci
gazowej są widoczne, ponieważ znacząco się poprawiła jakość powietrza, co wykazują czujniki Airly.
Osobną kwestią jest budowa sieci gazowej na osiedlu Górki. Jest tam projektowana nowa sieć
gazowa dla większości osiedla. Niestety nie wszyscy mieszkańcy tego osiedla zadeklarowali chęć
podłączenia się do gazu i projektowanie nie obejmuje wszystkich ulic na osiedlu. Prace inwestycyjne
mają być prowadzone w latach 2021-2022. W roku 2021 ma być też wykonana nowa sieć gazowa dla
podłączenia nowych bloków na osiedlu Korabka, w ramach programu Mieszkania Plus.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
ZADANIE 3.
Rozwój odnawialnych źródeł energii

W ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w związku z porozumieniem jakie
Miasto Łowicz zawarło z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w 2020 r. pracownik Urzędu Miejskiego w Łowiczu pomógł 93 osobom z terenu Gminy Miasta
Łowicza w złożeniu wniosków o dofinansowanie.
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CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 1.
Skomunikowanie wewnętrznego układu
drogowego z siecią dróg zewnętrznych

W 2018 roku Miasto Łowicz skierowało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad z siedzibą w Łodzi, w którym poinformowało, iż konieczne jest rozpoczęcie prac przy
budowie wschodniej obwodnicy Łowicza, na Drodze Krajowej nr 70 i nr 92, wraz z wybudowaniem
mostu na rzece Bzurze i usunięcia tranzytu przez centrum Miasta Łowicza. Informując, że inwestycja
jest niezwykle potrzebna dla prawidłowego funkcjonowania w/w dróg w Łowiczu i okolicach,
oraz w celu poprawienia w jakości życia mieszkańców wschodniej części miasta.
Miasto Łowicz otrzymało odpowiedź od GDDKiA, informujące o dostrzeganiu problemów
komunikacyjnych wynikających z dużego natężenia ruchu tranzytowego na ciągu drogi krajowej nr 70
przez Miasto Łowicz, jednak aktualnie budowa wschodniej obwodnicy Łowicza nie znajduje się na
liście podstawowej i rezerwowej obowiązującego Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
W związku z tym budowa obwodnicy została wytypowana do zadania inwestycyjnego po 2020 roku
w zakresie drogowych obejść miejscowości na terenie województwa łódzkiego. Propozycja zostanie
zgłoszona przy najbliższej aktualizacji w/w planu.
Od początku 2019 roku była prowadzona inwestycja związana z przebudową drogi DK-70
ul. Bolimowskiej i ul. Warszawskiej, wraz z budową 2 rond jako dróg dojazdowych do wiaduktu.
Mimo budowy ruch pojazdów się jeszcze zwiększył, ponieważ czasowe objazdy upłynniły ruch na tej
drodze. Zwłaszcza ominięto skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Bolimowskiej, stale wcześniej
zakorkowane. W wyniku tej inwestycji droga krajowa otrzymała pierwszeństwo przejazdu, co
przyczyniło się do upłynnienia ruchu. Inwestycja obecnie jest zakończona i otworzyła możliwość
budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. 3-go Maja i ul. Warszawskiej.
Miasto Łowicz wychodząc z inicjatywą i pragnąc pokazać, na podstawie dokumentów
problem z nadmiernym hałasem, i ruchem drogowym, zleciło wykonanie pomiarów hałasu na ul.
Bolimowskiej. Pomiary zostały wykonane na początku grudnia, które potwierdziły znaczące
przekroczenia hałasu oraz ogromny ruch samochodów ciężarowych. Wyniki i wnioski z tych badań
zostały przesłane do GDDKiA.
Jesienią 2019 r., mieszkańcy osiedla Zatorze rozpoczęli protesty, połączone
z blokadą dróg. Wpłynęło to na wielkie utrudnienia w ruchu samochodów przez DK-70. Odbiło się to
znaczącym odzewem w mediach także krajowych i z pewnością dotarło do ośrodków decyzyjnych
w Warszawie. Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Łowiczu prowadzi monitoring
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w GDDKiA, o wpisaniu Obwodnicy Łowicza do programu rządowego. W lutym 2020 roku, Program
100 Obwodnic, został ogłoszony i obwodnica Łowicza znalazła się na tej liście.
Obecnie GDDKiA wybrała firmę IVIA na opracowanie studium korytarzowego w celu wybrania
najkorzystniejszego wariantu obwodnicy. Są zaproponowane 4 korytarze przebiegu obwodnicy
Łowicza. Wszystkie długości około 15 km wyprowadzające ruch tranzytowy z Miasta. Powstały by
nowe drogi, wiadukty, mosty i przepusty. Uległby całkowicie zmianie ruch drogowy w Łowiczu
i okolicach miasta. Na razie jest to inwestycja w przygotowaniu. Realizacja jest zaplanowana pod
koniec dekady.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 2.
Poprawa jakości dróg lokalnych,
w tym modernizacja zabytkowej części miasta

W zakresie poprawy jakości dróg lokalnych, dokonano budowy oraz przebudowy ulic:

a) Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu - wykonanie 416 020,94 zł
Zadanie polegało na budowie ul. Dziewiarskiej wraz z chodnikiem i wjazdami oraz budowie
chodnika w ul. Kaliskiej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Funduszu Dróg
Samorządowych w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, a także Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ogółem
otrzymaliśmy 100% dofinansowania.

b) Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej
w Łowiczu - wykonanie 598 297,48 zł
Budowa ulic na os. Bratkowice – wykonano następujące ulice: ul. Diamentową,
ul. Bursztynową, ul. Błogosławionej Bolesławy Lament. Zadanie zostało częściowo wykonane w roku
2019 i zakończone w 2020. Wykonano nawierzchnię dróg, chodniki, zjazdy, zatoki parkingowe.
Zadanie było inwestycją 2 letnią i finansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020
w wysokości 150 000 zł. Inwestycja została rozliczona.

c) Budowa ul. Kresowej – wykonanie 2 069,88 zł
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Planowana była realizacja budowy drogi na ul. Kresowej długości około 320 m z kostki
betonowej. Jednocześnie został złożony wniosek do Fundusz Dróg Samorządowych w celu uzyskania
50% dofinansowania na tę inwestycję. Wniosek jest rozpatrywany a konkurs nie został rozstrzygnięty.

d) Przebudowa ul. Młodzieżowej - wykonanie 533 848,49 zł
Zadanie polegało na modernizacji drogi przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu. Została
poszerzona jezdnia, przebudowany wjazd z ul. Tuszewskiej, wykonano nowe chodniki, oraz nowe
oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do obecnych wymogów bezpieczeństwa. Miasto
otrzymało dofinansowanie w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w Urzędzie
Wojewódzkim w Łodzi w wysokości 50 % zadania oraz 50 % z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zostało
to zadanie zakończone i rozliczone.

e) Przebudowa ul. Chabrowej - wykonanie 6 600,00 zł
Opracowano koncepcję zagospodarowania wraz z przygotowaniem do nowych podziałów
geodezyjnych w celu wydzielenia nowego prawidłowego pasa drogowego.

f) Wykonano chodnik ul. Klickiego – wykonanie 63 126,08 zł

g) Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego
Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy
dokumentacji technicznej. Złożono 1 ofertę, która przewyższała kwotę przeznaczoną na ten cel
w budżecie. Później realizację inwestycji zawieszono ze względu na panującą epidemię.

h) Przebudowa ul. Pałacowej – wykonanie 52 940,86 zł
Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni chodnika w ul. Pałacowej.

i)

Parking przy ul. Konopackiego – wykonanie 1 000,00 zł

Zlecono wykonanie map do celów projektowych. Inwestycja została zawieszona ze względu
na epidemię, a środki finansowe zostały cofnięte z tej inwestycji.
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j)

Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej – wykonanie 5 200,00 zł

Została zlecona do wykonania dokumentacja techniczna na przebudowę drogi, chodnika,
zatokę parkingową oraz zjazdy indywidualne. Po wykonaniu dokumentacji złożony został wniosek
w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych na
przebudowę drogi w 2021 rok. W dalszej części inwestycja została zawieszona a środki finansowe
zostały cofnięte z tej inwestycji.

k)

Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej – wykonanie 199 826,40 zł

Wykonano oświetlenie obu tuneli, a także wprowadzono nową organizację ruchu
z oznakowaniem poziomym, pionowym, barierami energochłonnymi i bramownicami oznaczającymi
skrajnie drogi.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 3.
Współdziałanie z PKP i PKS w celu poprawy
połączeń komunikacyjnych miasta z otoczeniem

a) Budowa pętli autobusowych dla autobusów komunikacji publicznej oraz zakup wiat
autobusowych,
Wyłoniono wykonawcę na roboty budowlane związane z budową pętli autobusowych dla
autobusów komunikacji publicznej na ul. Tuszewskiej i ul. Łódzkiej. Wartość prac 235 011,12 zł
brutto. Pętle autobusowe zostały wykonane i oddane do użytkowania. Zakupiono 21 wiat
autobusowych w następujących lokalizacjach:
- ul. Sikorskiego 2 szt., ul. Starzyńskiego 2 szt., ul. Wiejska 1 szt., ul. Powstańców 1863r. 1 szt.,
ul. Jana Pawła II 4 szt., ul. Armii Krajowej 3 szt., ul. Chełmońskiego 2 szt., ul. Łódzka 1 szt., ul.
Kurkowa 2 szt., ul. Tuszewska 1 szt., ul. Kiernozka 1 szt., ul. Blich 1 szt.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
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PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 4:
Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych

a) Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą – 11 100 256,98 zł
Zakończono budowę nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową
skrzyżowań w formie rond. Jedno rondo na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na
wiadukt i włączeniem ul. Iłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5
wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę
z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik. Także pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka
rowerowa, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie. Wykonanie przesunięcia skrzyżowania ulicy
Bolimowskiej z ulicą Warszawską w kierunku wschodnim o ok. 115 m. Na fragmencie drogi krajowej
nr 70 wykonanie budowy dwóch rond. Rondo północne na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z nowym
przebiegiem drogi krajowej nr 70, tzw. ul. Nową Bolimowską, rondo południowe na włączeniu
nowego przebiegu drogi krajowej ze starą trasą, tj. ul. Starą Bolimowską. Inwestycja została
zakończono i przekazana do użytkowania.

b) Budowa nowych dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu:
•

wykonanie ulicy łączącej ul. 3-Maja z ulicą wjazdowa na wiadukt długość około 120 m
z chodnikami i ścieżką rowerową,

•

budowa łącznika z ul. Napoleońską i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami
postojowymi dla samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa
układu komunikacyjnego długość nowych ulic 450 m,

•

budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońską,

•

budowa pełnej infrastruktury drogowej tj kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu,
kanał technologiczny, oświetlenie uliczne, przebudowa sieci energetyczne, rozbiórka
części budynków i usunięcie starej infrastruktury. Na zadanie to otrzymaliśmy
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 960 000 zł z rozbiciem na
lata 2020-2022. Inwestycja jest w 40% zrealizowana a pozostała część jest przewidziana
do realizacji w 2021 roku.

Koordynacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie
z porozumieniem z PKP PLK. W roku 2021 część prac na wiadukcie. Kontynuacja w roku 2021
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a zakończenie w roku 2022. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 500 000,00 zł
przeniesiono na wydatki niewygasające.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 5.
Wykonanie przedłużenia ulicy Starorzecze
z budową ronda

W 2017 i 2018 roku wystąpiono do właścicieli z propozycją sprzedaży gruntu pod budowę
drogi. Nikt z właścicieli nie odpowiedział w tej sprawie, natomiast w 2019 r. i 2020 r. ponownych
wystąpień nie było.

CEL STRATEGICZNY III:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 6:
Modernizacja taboru transportowego
Miasta Łowicza oraz infrastruktury związanej
z obsługą taboru i prowadzonym transportem zbiorowym

a)

Tunel w ul. Mostowej - Armii Krajowej

Rada Miejska uznała większością głosów, że inwestycja nie jest możliwa do realizacji według
podpisanego przez Burmistrza Miasta porozumienia z PKP.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
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ZADANIE 7.
Budowa obwodnicy na Górkach

Zarząd Województwa odmówił uzgodnienia projektu „Aktualizacji studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza” w zakresie zgodności z ustaleniami
„Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Łódzkiego” w dniu 28 listopada 2016 roku
Burmistrza Miasta Łowicza złożył zażalenie na postanowienie Zarządu Województwa Łódzkiego
w dniu 5 grudnia 2016 roku. W dniu 30 grudnia 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie organu I instancji.
W dniu 15 lutego 2017 r. Burmistrz Miasta Łowicza złożył skargę na postanowienie
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi. Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2017 r Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżone
postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi i poprzedzające je postanowienie
Zarządu Województwa Łódzkiego.
Uchwałą NR LXIII/444/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 września 2018 r. w sprawie
aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza
został potwierdzony dotychczasowy, projektowany przebieg drogi wojewódzkiej 703, który miałby
zastąpić obecny stanowiący ul. Łęczycką.
Sprawa budowy obwodnicy dzielnicy Górek jest obecnie rozważana przy programie budowy
obwodnicy Łowicza, w ramach programu budowy 100 obwodnic. Dwa warianty okrążają Miasto
Łowicz od strony zachodniej i obejmowałyby, budowę obwodnicy w trochę innym przebiegu niż było
to planowane pierwotnie, ale rozwiązujący znacząco ten problem. Na tę chwilę nie są podjęte żadne
konkrety co do takiego rozwiązania i nie wiadomo który wariant będzie przyjęty do realizacji. Pewnie
do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii, nie będzie żadnych działań podejmowanych przez Zarząd
Województwa.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej
ZADANIE 1:
Dalsze niwelowanie dysproporcji pomiędzy
stopniem zawodociągowania a stopniem
skanalizowania miasta

•

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na terenie miasta wynosi 92,7 km.
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•

Czynne przyłącza kanalizacyjne do budynków i innych obiektów – 3536 szt.

•

W roku 2020 dokonano 39 szt. nowych przyłączy do budynków i innych obiektów.
W tym czasie usunięto 161 awarii kanalizacji sanitarnej i deszczowej, w tym:
-

Awarii na kanale kanalizacji sanitarnej – 58 szt.
Awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej – 103 szt.

W 2020 roku wybudowano kolejne 165 mb sieci kanalizacyjnej ks400 oraz 5 studni
kanalizacyjnych DN1200. Z dniem 30.12.2020 r. ogłoszono przetarg na budowę dalszego odcinka
ks400 długości 114,41 mb dofinansowanego z umorzenia pożyczek udzielonych ze środków
WFOŚiGW w Łodzi. Wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane JARTEX
za cenę ryczałtową 180 000 zł netto. Umowa została zawarta w dniu 2 kwietnia 2021 r. i zgodnie
z założeniami, zakończenie robót budowlanych przewiduje się na dzień 31 maja 2021 r.

a)

Budowa sieci wodociągowej w160 w ul. Ułańskiej

Wybudowano sieć wodociągową PE160 w ul. Ułańskiej o długości 99,0 mb wraz z hydrantem
HP80 na końcu sieci oraz dwoma przyłączami wodociągowymi do granic działek o łącznej długości
16,0mb.Do końca 2020 r. prowadzone były czynności związane z wykonaniem i uzgodnieniem
dokumentacji powykonawczej wybudowanego wodociągu w160 na potrzeby uzyskania decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie wodociągu. Z chwilą przygotowania niniejszego raportu, inwestycja ma
status zakończonej, oddanej do użytkowania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 51 490,98 zł.

b) Budowa wodociągu – odcinek ul. Legionów – ul. Małszyce
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Strzeleckiej (od ul. Legionów do ul. Małszyce).
Wybudowano wodociąg z rur PVC/PE315 – 1190mb, PE225- 28,1mb, PE160 – 41,5mb, PE110- 1,7mb
wraz z HP100 (10szt.) i HP80 (5szt.). Do końca 2020 r. (w realiach ograniczeń związanych z COVID-19)
prowadzone były czynności związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wodociągu
(wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji powykonawczej dla wybudowanego wodociągu).
Z chwilą przygotowania niniejszego raportu, inwestycja ma status zakończonej, a wodociąg został
oddany do użytkowania. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 870 795,89 zł.
c)

Utwardzenie terenu przepompowni P1 – ul. Piłsudskiego

Po przeprowadzonej modernizacji obiektu Przepompowni Ścieków konieczne było
utwardzenie powierzchni terenu ze względu na konieczność wjazd samochodów ciężarowych
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i zadbania o estetyczna stronę obiektu znajdującego się w centrum miasta. Inwestycja została
zakończona. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 104 498,93 zł.
d)

Budowa rurociągu tłocznego PE160 od ul. Czajki do ul. Kaliskiej

Nowo projektowany rurociąg tłoczny PE160 długości 180,3 mb będzie łączyć nowo
wybudowaną przepompownie ścieków w ul. Czajki z istniejącą siecią sanitarną ks300 w ul. Kaliskiej
i ma za zadanie odprowadzać ścieki z nowo budowanej sieci ks400 w ul. Czajki do istniejącej sieci
sanitarnej w ul. Kaliskiej. Rurociąg tłoczny projektowany jest po terenie kolejowym. Przejście
rurociągu pod istniejącym torowiskiem projektuje się metodą przewiertu sterowanego. Inwestycja na
etapie projektowym. Trwają uzgodnienia z PKP PLK na prowadzenie robót w obszarze kolejowym
w ramach uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
wodno-ściekowej
ZADANIE 2:
Uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez
rozdział wód deszczowych od ścieków sanitarnych,
udrożnienie kanalizacji deszczowej

Trwają sukcesywnie prace udrożnienia kanalizacji deszczowej i sanitarnej, prowadzone przez
Zakład Usług Komunalnych.

CEL STRATEGICZNY:
Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej
ZADANIE 3:
Modernizacja oczyszczalni ścieków

W 2020 roku realizowana była Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0097/16-00
z dnia 30.09.2016 r. projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji
sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.
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uruchomieniowo
r.
Łowiczu.

W grudniu

linię technologiczną - części ściekowej Oczyszczalni
modernizacyjnych
prac
jest zapewnienie większej skuteczności
Oczyszczania ścieków oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika,
poprzez dostosowanie istniejącego układu technologicznego do obowiązujących standardów
technologii stosowanych w procesie oczyszczania ścieków przeróbki osadów ściekowych oraz
ścieków w

2020

nową

Celem

i

i

stworzenie

trwałego, efektywnego
zgodnego
zagospodarowania osadów ściekowych.
i

z

wymaganiami

ochrony

środowiska

sposobu

Po remoncie

podniesiony zostanie znacznie stopień hermetyczności procesu, wzrośnie
poziom skanalizowania aglomeracji Łowicza oraz rozpoczęty proces wykorzystywania energii
odnawialnej w ramach Oczyszczalni ścieków w Łowiczu. Co będzie miało znaczący wpływ na
polepszenie standardu ochrony środowiska, zmniejszenie zużycia energii poprzez wykorzystanie
źródeł odnawialnych (biogaz) oraz skuteczniejszą eliminacje biogenów. Usprawni również
system
gospodarki osadowej, co wpłynie racjonalne na gospodarkę wodno-ściekową.
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Łowiczu realizowana jest w ramach
dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz

projektu

z budową
sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz”. Wartość projektu wynosi 93 963 387,27 zł.
Wkład Funduszy Europejskich to 48 905 572,67 zł. Realizacja rozłożona została
w czasie: 01.01.2014 r.

kanalizacji

-

31.12.2022

r.
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allo

Krzysztof Jan Kaliński

Opracowanie:

Wydział Współpracy

z Organizacjami Pozarządowymi,
Aktywności Obywatelskiej

i

Przedsiębiorczości

Urząd Miejski w Łowiczu
Al.

Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz

tel. 46 830 91 68

/ 88 / 97

www.lowicz.eu

SPRAWOZDANIE

Z

REALIZACJI

STRATEGII

ROZWOJU

MIASTA

ŁOWICZA

NA

LATA

2015-2023

ZA

2020 ROK

|

Strona 43

z

43

