SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
STRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOWICZA
NA LATA 2015-2023
ZA 2019 ROK

Łowicz, maj 2020 r.

Strategia rozwoju miasta to długookresowy plan działania określający strategiczne cele
rozwoju oraz 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 2019 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 2. Promocja nauki
a) W listopadzie 2019 roku rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową
dotyczącą problematyki związanej z miastem Łowicz,
Konkurs corocznie ogłaszany jest przez Burmistrza Miasta Łowicza. Jego celem jest
upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Łowicza, promocja badań dotyczących zagadnień
społecznych i gospodarczych związanych z historią i dniem współczesnym Miasta Łowicza.
Do konkursu zgłaszane są prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie
niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch
kategoriach: Tematyka Społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport)
i Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna
przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka). Do konkursu zgłoszono 8 prac.
W 2019 roku wygrała praca dyplomową pt. „Rosjanie w miastach guberni warszawskiej
w latach 1864 – 1915”. Wyróżnienia otrzymały prace dyplomowe pt. „Struktura przestrzenna
terenów mieszkaniowych w Łowiczu”, „Klarnet w polskiej muzyce ludowej na przykładzie
folkloru łowickiego”.
b) Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych
Miasto Łowicz w 2018 roku złożyło wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego
pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”,
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współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W projekcie bierze udział 5 szkół podstawowych (950 uczniów i 156 nauczycieli) w latach
2018-2020. W ramach projektu przewidziano zadania:
1. Utworzenie:
o pracowni komputerowych w pięciu szkołach, wyposażonych między innymi
w stanowiska komputerowe, tablice multimedialne z projektorami, tablety
z rysikami, drukarki 3D;
o 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. Kwota ponad 300 000,00 zł,
3. Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia wyrównawcze,
zakup sprzętu. Kwota: ponad 150 000, 00 zł
4. Dwa wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki EC1 w Łodzi. Kwota: około 80 000,00 zł
5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy indywidualnej z uczniem oraz
wykorzystywania narzędzi TIK, zakończone egzaminem. Kwota: ponad 130 000,00 zł.
W 2019 roku zorganizowane zostały już m.in. zajęcia z kół zainteresowań oraz
dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci. W marcu 2019 r. rozpoczęły się szkolenia
dla nauczycieli pn. „Wykorzystanie narzędzi ICT w pracy nauczyciela” we wszystkich
szkołach podstawowych w Łowiczu. W maju i czerwcu 2019 r. w ramach realizacji projektu
zorganizowane zostały wyjazdy edukacyjne do EC1 i Muzeum do Łodzi dla dzieci biorących
udział w zajęciach z kół zainteresowań.
Całkowita wartość projektu wynosi 1 388 832,00 zł, na którą składa się dofinansowanie
w kwocie 1 291 632,00 zł (środki UE: 1 180 507,20 zł, środki z dotacji celowych budżetu
państwa: 111 124,80 zł oraz wkład własny niefinansowy o wartości 97 200,00 zł (koszty
sal lekcyjnych wykorzystywanych do prowadzenia zajęć).
c) Przyznano stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów.
W lipcu 2019 r. Burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński wręczył uczniom szkół
podstawowych oraz ostatnich klas gimnazjalnych w łowickich szkołach: Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza, Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Kard. Karola Wojtyły – Papieża Polaka, Szkoły Podstawowej nr 4
im. Marii Konopnickiej, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami
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Integracyjnymi oraz Pijarskich Szkół im. Królowej Pokoju w Łowiczu stypendia za wysokie
wyniki w nauce.
Wszystkie 172 wnioski, złożone do Ratusza, spełniały kryteria zawarte w Uchwale Rady
Miejskiej w sprawie zasad udzielania stypendiów za wysokie wyniki w nauce dla uczniów
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zamieszkujących w Mieście Łowiczu, zostały
rozpatrzone pozytywnie. 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.
Zostało wyróżnionych 13 finalistów i laureatów konkursów oraz 12 uczniów z najwyższymi
średnimi ocen. Stypendia zostały przyznane wszystkim uczniom na okres dwóch miesięcy,
tj. lipca i sierpnia.
Warunkiem otrzymania stypendium było dla:
•

•

uczniów klas IV – VI szkół podstawowych (kryterium dot. średniej ocen wg. uchwały
Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki
w nauce to 5,50 w tej grupie są uczniowie, których średnia ocen jest bliska 6,00,
uczniów klas VII – VIII oraz klas III gimnazjalnych (kryterium dot. średniej ocen wg.
uchwały w sprawie przyznawania stypendiów za wysokie wyniki w nauce to 5,00
i w tej grupie są uczniowie, których średnia ocen oscyluje wokół 5,50).

Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego 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
CEL STRATEGICZNY I.

a) Realizacja Projekt unijny 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.
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b) Przedszkole nr 5 „Jaś i Małgosia”, Przedszkole nr 7 „Wiosenka” oraz Przedszkole
integracyjne nr 10 „Pod Świerkami”, zostały wyróżnione Krajowymi Certyfikatami
Przedszkoli Promujących Zdrowie.
To szczególne wyróżnienie przyznawane jest placówkom propagującym wśród dzieci zdrowy
styl życia. Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych przez burmistrza Łowicza Krzysztofa
Jana Kalińskiego dla dyrektorów nagrodzonych przedszkoli: Emilii Raczek, Jolanty Kępki
i Emilii Żebrowskiej. Warto zaznaczyć, że tego typu Certyfikaty posiada obecnie tylko
35 przedszkoli w Polsce.
c) W Przedszkolu nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu w ramach programu Przedszkoli
Promujących Zdrowie, 5 marca 2019 r. zorganizowane zostało spotkanie
z dietetykiem. Połączone zostało ono z warsztatami kulinarnymi oraz quizem wiedzy
o zdrowiu. Wzięły w nim udział dzieci Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 5,
Przedszkola nr 7 oraz Przedszkola nr 10.
d) Nowa jakość edukacji w łowickiej integracji. Łowicz pozyskał 900 tys. zł ze środków
unijnych
Od 1 września 2019 r. w dwóch łowickich przedszkolach jest realizowany projekt unijny
pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Miasto Łowicz otrzymało
dofinansowanie w wysokości 901.523,40 zł ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1 062 998,40 zł. Wniosek został
przygotowany przez Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu po przeprowadzonej
diagnozie potrzeb w jednostkach objętych wsparciem.
Projekt był realizowany w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Jaś i Małgosia”
oraz Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”. Jego głównym celem było
wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W ramach projektu rozszerzona została oferta edukacyjna o organizację i prowadzenie
dodatkowych zajęć wspierających kompetencje społeczno-emocjonalne (m.in. logorytmika,
sensoplastyka, dogoterapia), zajęć specjalistycznych (terapia ręki, terapia słuchu metodą
Tomatisa), zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy (zajęcia z elementami terapii
Integracji Sensorycznej - IS) oraz zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne w oparciu
o program PECS.
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Doposażono bazę dydaktyczną w specjalistyczny sprzęt, materiały i
m.in. urządzenie do terapii słuchu (metoda Tomatisa i Dr.
psychologiczne, tablice interaktywne, projektory i komputery.
W ramach projektu nauczyciele mieli możliwość podniesienia
i kwalifikacji do indywidualnej pracy z dziećmi poprzez udział
szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

pomoce dydaktyczne,
Neuronowski), testy
swoich kompetencji
w specjalistycznych

e) Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4 – wykonanie
5 075, 00 zł
Została przygotowana budowa zatoki postojowej w ul. Sikorskiego dla zatrzymania się
przed Przedszkolem nr 4. Zostały zakończone prace projektowe. Prace zostały przeniesione
na 2020 toku
f) Modernizacja stołówki w SP nr 3 – wykonanie 515 323, 10 zł
Zadanie zostało realizowane, prace polegały na wykonaniu rozbiórek, wykonaniu posadzek
betonowych, montażu stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej, wykonanie tynków,
malowanie ścian, sufitów, instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i gazowej, montaż klimatyzatorów oraz zakup nowych
mebli kuchennych i sprzętów AGD.
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) Realizacja zadania pn. „Organizacja spływów, regat i warsztatów kajakowych rzeką
Bzurą” – wykonanie 17 000,00 zł
Organizacja otwartych warsztatów kajakarskich, regat kajakowych i spływów kajakowych.
Prowadzenie zajęć z zakresu kajakarstwa na rzece Bzurze, upowszechnianie turystki a także
wykonanie niezbędnej dokumentacji z realizacji zadania (Łowicka Akademia Sportu
w Łowiczu).
b) Dyżury licencjonowanych przewodników turystycznych dla turystów służące
upowszechnianiu walorów turystycznych Miasta Łowicza w kraju i regionie –
wykonanie 5 000,00 zł
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
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przewodnickich było poszerzenie oferty turystycznej dla grup turystycznych i turystów
indywidualnych. Podczas dyżurów licencjonowany przewodnik oprowadzał grupy turystów
po mieście i przekazywał wiedzę na temat zabytków i dorobku kulturalnego miasta co miało
na celu zwiększenie liczby turystów odwiedzających miasto Łowicz.
Od 9 czerwca do 31 sierpnia 2019 r. odbyło się łącznie 12 spacerów, prowadzonych przez 12
przewodników. W każdą niedzielę o godz. 13.00 przewodnik spotykał się z turystami przy
siedzibie PTTK Oddział w Łowiczu na Starym Rynku 3, by następnie poprowadzić spacer
po zabytkowych obiektach Łowicza i miejscach związanych z historią i tradycją miasta:
łowickich kościołach, ulicach Łowicza, miejscach upamiętniających wydarzenia z historii
miasta. Każdy ze spacerów trwał ok. 2-2,5 godziny. Spacery były prowadzone tematycznie.
c) „Pieszo i na rowerze” - wykonanie 13 000,00 zł
Zadanie w zakresie organizacji imprez turystycznych w formie m.in.: turystyki pieszej,
rowerowej, oraz imprez na orientację. W ramach zadania zorganizowane zostały cztery rajdy
rowerowe, pieszy rajd nocny oraz spływ kajakowy „Szlakiem dwóch zamków” z Łowicza do
Sochaczewa. Organizatorem zadania był PTTK Łowicz.
d) „ Kajakiem po Bzurze z PTTK” – 9 000,00 zł
W okresie objętym sprawozdaniem (01.04.2019 – 31.10.2019) w organizowanych imprezach
uczestnicy mieli możliwość poznania różnych imprez turystyki kajakowej. Mieli możliwość
wzięcia udziału w imprezach integracyjnych skierowanych do każdego pokolenia Łowiczan,
zarówno osób starszych, a także dzieci, młodzieży, jak i ich rodziców. Odbyły się wszystkie
z zaplanowanych imprez: spływ kajakowy: III Spływ kajakowy „Baby w kajaku”, VIII Spływ
kajakowy „Szlakiem Dwóch Zamków”, dwie części „Wakacji z Tratwą na Fali” oraz
VI Spływ kajakowy „Z Soboty w sobotę”. Łącznie w imprezach kajakowych udział wzięły
293 osoby, wstępnie planowano udział ok. 200 osób.
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.
d) Adaptacja pomieszczeń budynku 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
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przy ul. Sienkiewicza 62. Projekt przewiduje również kompleksowe wyposażenie biblioteki
w meble i sprzęt oraz aranżację wnętrz i otoczenia.
W 2019 roku wykonano nowe tynki w pomieszczeniach, nowe posadzki, wykonano instalację
c.o., wodno-kanalizacyjną, elektryczną , teletechniczną oraz mechaniczną. Założono nowe
sanitariaty, klimatyzację, wykonano malowanie ścian i sufitów oraz dobudowano nową klatkę
schodową.
e) Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu
– Baszta Klickiego i Ratusz – wykonanie 1 743 309, 76 zł
Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz
rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. W dniu 25.10.2018 roku została podpisana umowa
o wykonanie projektu budynku Multimedialnego Centrum Historii Baszty gen. Klickiego.
Założenia projektowe obejmują: remont wnętrza Baszty: naprawa tynków, malowanie ścian
i sufitów, cyklinowanie podłóg, lakierowanie podłóg, oczyszczenie i lakierowanie stopni
schodów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja p.poż, instalacja elektryczna —
remont instalacji elektrycznej. Prace remontowe -utworzenie interaktywnego kiosku poprzez
adaptację istniejących pomieszczeń budynku gospodarczego (obiekt dostosowany dla osób
niepełnosprawnych): zadaszenie przed budynkiem, naprawa tynków, malowanie ścian,
czyszczenie istniejących posadzek gresowych, remont z modernizacją istniejącego WC na
potrzeby osób niepełnosprawnych, instalacja wod.-kan, remont istniejącej instalacji
elektrycznej. Zagospodarowanie terenu: utwardzenie ciągów komunikacyjnych, przenośna
scena, zadaszona, wyposażona w urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe; przebudowa
istniejącego oświetlenia i budowa nowego oświetlenia terenu — 9 szt. Środki nie zostały
w pełni wydatkowane, kwotę 120.832,73 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.
f) Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego – wykonanie
170 695, 24 zł
Zostały wykonane prace z wykonaniem zieleni niskiej oraz nasadzenia nowych drzew. Środki
nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 32.000,00 zł przeniesiono na wydatki
niewygasające.

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
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a) Organizacja warsztatów ludowych w skansenie przy Muzeum w Łowiczu w celu
podtrzymywania tradycji kulturowej regionu łowickiego – wykonanie 10 000,00 zł,
W każdych warsztatach w okresie od 22 czerwca do 15 września 2019 roku (dwa razy
w tygodniu - soboty i niedziele) uczestniczyło po 3 twórców ludowych z różnych dziedzin
wykonywanego rękodzieła ludowego. Adresaci zadania korzystający z warsztatów zostali
przyuczeni do wykonywania tradycyjnych wycinanek łowickich (tj. „kodry”, „gwiozdy”
i „tasiemki”), garncarstwa (lepienie garnków przy użyciu koła garncarskiego), wikliniarstwa
(plecienie koszy), hafciarstwa (wykonywanie prostych wzorów metoda krzyżykową,
maszynową, koralikową, dobór nici) rzeźbiarstwa, (rzeźbienie w drewnie, zapoznanie się
z warsztatem pracy twórcy ludowego), plastyka obrzędowa (malowanie jaj i artystycznych
elementów drewnianych, wykonywanie kwiatów z bibuły).
b) Zakupiono dekorację wielkanocną – podświetlaną pisankę we wzory z elementami
łowickiej wycinanki ustawioną na okres świąteczny na placu Stary Rynek. –
wykonanie - 15 744,00 zł
c) Dalsza realizacja projektu „Folklor Łowicki – wdrożenie i promocja marki regionalnej
Miasta Łowicza”
Rozwijana marka poprzez kompleksową promocję wpłynie na zachowanie dziedzictwa
kulturowego, historycznego i społecznego dawnego Księstwa Łowickiego dla następnych
pokoleń poprzez stworzenie możliwości zdobycia wiedzy o kulturze Łowicza i umiejętności
wytwarzania wyrobów w miejscowym wzornictwie. Pomoże w przeciwdziałaniu procesom
zanikania rzemiosła ludowego, zwiększeniu zainteresowania młodzieży oraz turystów kulturą
łowicką, aktywizacji środowiska twórców ludowych. W ramach projektu marka regionalna
Folklor Łowicki jest promowana poprzez:
− stworzenie systemu identyfikacji wizualnej, wykonanie znaku graficznego marki Łowicz,
stworzenie strony internetowej Marki Łowicz, promocję folkloru łowickiego podczas
świąt i uroczystości regionalnych m.in.: Festiwalu Księżaków w Boże Ciało, Festiwalu
Dobrej Żywności „Księżackie Jadło”, „Parady Pasiaków”, organizacji wyborów
„ Księżanki i Księżaka Roku”.
− zakup i montaż tzw. CITY LIGHT (w centrum miasta, służącego do informowania
o wydarzeniach związanych z Marką Łowicz). Zakupiono gadżety promocyjne w celu
prowadzenia zintensyfikowania działań marketingowych i promocyjnych marki poprzez
różnego rodzaju działania reklamowe, w tym m.in. filmy instruktażowe dotyczące
rękodzieła łowickiego.

CEL STRATEGICZNY I: Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu
zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia
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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

W ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza wykonano następujące zadania:

a) Budowa ul. Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej.
Pozyskano środki zewnętrzne na projekt pn.: „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz
rozwój instytucji kultury w Łowiczu”. W zakresie projektu przewidziano remont Baszty
Klickiego oraz prace konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku ratusza. Wykonanie
tynków zewnętrznych, obróbka blacharska, częściowa wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, malowanie elewacji budynku, instalacji odgromowej, dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych.
b) Realizacja projektu unijnego pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy
Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej”.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy Dworcowej o łącznej długości ok 380 m.,
na początkowym odcinku o szerokości 9,6 m. jako ulica dwu kierunkowa, a dalej szerokości
5,5 m. przy budynku dworca kolejowego jako ulica jednokierunkowa i szerokości 7 m. jako
ulicę dwukierunkową wzdłuż zieleńca. Wykonano parking dla samochodów osobowych (177
miejsc postojowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Przy budynku dworca wykonano
zatokę autobusową oraz zlokalizowano wiaty dla ok. 20 rowerów. Otoczenie Dworca
doposażono w nowe nasadzenia i zieleń oraz energooszczędne oświetlenie ledowe. W pobliżu
Dworca powstała stacja roweru miejskiego w ramach projektu „Rowerowe Łódzkie”.
c) Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą. Zakończono
budowę rozpoczętą w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową ul. 1-go Maja.
W ramach tego zadania wykonano budowę nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą
ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na
skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zadanie obejmowało
także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda jw. Ulica 1-go
Maja szerokości 7,0 m, ścieżką pieszo-rowerową po stronie południowej i chodnik po
stronie północnej. Inwestycja została oddana do użytku 17.10.2018r. Miasto otrzymało
dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury
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drogowej w wysokości 2 966 105,00 zł. Środki w całej wysokości zostały rozliczone i
wpłynęły na konto Miasta.
d) Teren przy ulicy Kaliskiej 5 został dodatkowo zagospodarowany i wyposażony
w dwa baseny zewnętrzne o głębokości 60 cm i 1,2 m i wymiarach 12,5 x 6,5 metra.
Doposażono baseny zewnętrzne i zakupiono urządzenia zabawowe tj. zjeżdżalnia, huśtawki,
piaskownicę oraz urządzenia do uzdatniania wody, a także wykonano boisko do piłki
siatkowej plażowej. W 2019 roku z basenów skorzystało 6500 osób.

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) Modernizacja targowiska miejskiego - wykonanie wiaty
Wykonano dokumentację projektową zadaszenia targowicy. Opracowano dokumentację
projektową w zakresie części nawierzchni utwardzonej na targowisku miejskim, przebudowy
ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego i budowy ogrodzenia od strony ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego i wykonano wymienione elementy. W 2019 roku wykonano wiatę targowej nad
pierwszą alejką handlową na targowisku miejskim.
d) W 2019 roku Rada Miejska w Łowiczu podjęła uchwałę o sprzedaży dwóch dużych
obszarów inwestycyjnych w obrębie Łowicka Wieś.
Jeden o powierzchni 1,4942 ha, drugi o powierzchni 1,1370 ha. Grunty te przeznaczone
są w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny obiektów produkcyjnych składów
i magazynów. Pod koniec 2018 roku dokupiono ok. 1,2 ha gruntu od osoby fizycznej
do istniejących już w tym obszarze gruntów Gminy Miasta Łowicza. W ten sposób powstał
duży teren inwestycyjny, który wzbudza zainteresowanie inwestorów.
e) sprzedano inwestorowi niezabudowaną nieruchomość
przeznaczoną w planie
zagospodarowania jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz
tereny zabudowy usługowej przy ulicy Katarzynów.
f) sprzedano nieruchomości położone w Łowiczu w obrębie Bratkowice przy ul. Żabiej
i Mickiewicza przeznaczone w planie jako zabudowa mieszkaniowa i usługowa.
Inwestor przystąpił do realizacji inwestycji w postaci domów w zabudowie
szeregowej.
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g) sprzedano nieruchomość dawnej kotłowni miejskiej B44, położonej w Łowiczu
w obrębie Bratkowice przy ul. Tuszewskiej. Obecnie inwestor przygotowuje teren
pod zabudowę budynkiem wielorodzinnym.

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) Od 1 marca 2018 r. do 30 września 2019 r. przewidziana jest realizacja projektu pn. „
Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu branży włókienniczej” Wsparcie eksportu dla
branży włókienniczej” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: INNOWACJA
I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.2 INTERNACJONALIZACJA
PRZEDSIĘBIORST, Poddziałanie II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Wartość projektu: 709 640,00 zł. Wkład Funduszy Europejskich:
490 401,63 zł
Celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego
z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji
działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych.
Cele szczegółowe:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nawiązywanie nowych kontaktów handlowych przez firmy;
Nawiązanie nowych relacji z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi co przyczyni
się do wzrostu liczby inwestycji zagranicznych;
Promocja łódzkiego jako regionu dynamicznie się rozwijającego;
Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez podpisanie nowych
kontaktów handlowych;
Zdobywanie nowych rynków zbytu przez MŚP poprzez organizację i udział
w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej regionu;
Silniejsza identyfikacja przedsiębiorców z terenu Łowicza jako dobrej marki,
a tym samym poprawa wizerunku gminy i regionu jako wspierającego lokalny biznes;
Zwiększenie wiedzy o ofercie przedsiębiorstw;
Lepsza rozpoznawalność miasta, regionu, firm;
Rozwój sieci kontaktów i współpracy, np. w formie powiązań kooperacyjnych,
klastrów
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•
•

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorców ze szczególnym
uwzględnieniem branży włókienniczej;
Wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu

b) Powstanie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności
Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
We wrześniu 2019 roku w wyniku przekształcenia istniejącego Wydział Strategii, Rozwoju
i Obsługi Przedsiębiorców powstał Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,
Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
Do głównych zadań wydziału należy: aktualizacja strategicznych dokumentów mających
wpływ na rozwój Miasta, wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji sfery zadań
publicznych. Wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
na ich działalność i prowadzenie spraw związanych z Budżetem Obywatelskim. Wydział
współpracuje z różnymi instytucjami pomagając w organizacji spotkań, konferencji,
seminariów, szkoleń dotyczących zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
i wolontariatu. Ponadto Wydział prowadzi projekty oraz procesy mające na celu zwiększenie
aktywności obywatelskiej a także wspiera aktywność lokalnych przedsiębiorców
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
c) Informowanie lokalnych przedsiębiorców o organizowanych spotkaniach, szkoleniach
dot. pozyskiwania środków unijnych na rozwój firmy. Zaproszenia kierowane
są m.in. przez m.in. Lokalny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich
w Łowiczu.

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) W ramach projektu pn. „Łowicz - centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”,
przygotowano film promocyjny z udziałem łowickich przedsiębiorców
i ich produktów z dostawą na nośnikach pamięci zewnętrznej w ramach zadania
„Kampania promocyjno-informacyjna”.
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Film promocyjny jako forma skutecznej promocji, staje się jednym z kluczowych działań
kampanii promocyjno-informacyjnej. Sami przedsiębiorcy bardzo liczą, iż dzięki tej formie
reklamy wzrośnie świadomość konsumentów odnośnie marki firmy oraz wzrost sprzedaży.
Dzięki wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu film był udostępniany wszystkimi
możliwymi kanałami dystrybucji m.in na portalu łowickiej przedsiębiorczości
(www.lowiczbiznesowy.eu), który zrzesza przedsiębiorców z całego powiatu łowickiego.
Poza tym film był rozpowszechniany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu
oraz na Fanpage na Facebooku. Film dołączany był
do pakietów
promocyjnych/upominkowych, które zostały rozdysponowane podczas wydarzeń
organizowanych w ramach projektu pn. „Łowicz-centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”,
m.in. Międzynarodowe Łowickie Gospodarcze Forum Przedsiębiorców, Startup Sprint
Łowicz czy targi spożywcze. Co najważniejsze film promocyjny był wyświetlany na
stoiskach podczas krajowych (WARSAW FOOD EXPO 2018) i zagranicznych (SIAL PARIS
2018) targach spożywczych.
b) Nowe przestrzenie reklamowe dla łowickich firm – II edycja kampanii reklamowej
firm włókienniczych
Produkty łowickich firm z branży włókienniczej były promowane w przestrzeniach
reklamowych Dworca Centralnego, Metra i Lotniska „Chopina” w Warszawie. To efekt
realizacji przez Urząd Miejski w Łowiczu kolejnego etapu projektu pn. „Po nitce z Łowicza.
Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”. Głównym celem projektu prowadzonego przez
Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Przedsiębiorców jest promocja gospodarcza branży
włókienniczej z regionu łódzkiego z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie
warunków dla internacjonalizacji działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie
powiązań gospodarczych.
Grafiki zostały umieszczone w następujących lokalizacjach:
▪
▪
▪

Dworzec Centralny (8 citylightów i wyklejenie ściany w Galerii Wschodniej)
Lotnisko Chopina (9 nośników w strefie przylotów)
Stacja Centrum Metra Warszawskiego (2 billboardy)

Kampania reklamowa trwała do sierpnia 2019 r., natomiast we wrześniu identyczne grafiki
zostały zainstalowane na łowickich, miejskich citylightach.

CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu
zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY: Kreowanie warunków rozwoju potencjału
gospodarczego
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ZADANIE 4. Opracowanie i wdrażanie zasad pro-rozwojowej polityki budżetowej
i inwestycyjnej miasta
Zadanie 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.
a) Burmistrz Łowicza na Kongresie Małych i Średnich Miast „Europa Małych
Ojczyzn”
Głównym celem Kongresu Małych i Średnich Miast „Europa Małych Ojczyzn”,
zorganizowanego, 24 kwietnia 2019 r. w Wałbrzychu było zainicjowanie dyskusji
o przyszłości małych i średnich miast w Polsce, których rozwój społeczno-gospodarczy
w poszczególnych regionach kraju ulega coraz większemu zróżnicowaniu. W wielu
ośrodkach miejskich i na obszarach leżących poza dużymi aglomeracjami zaobserwowane
zostało zmniejszenie dynamiki rozwoju, a także narastanie niekorzystnych procesów
społecznych. Zdecydowana większość ze 122 miast średnich, tracących swoje funkcje
społeczno-gospodarcze, wskazanych w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, znajduje się w tych obszarach. W Kongresie wzięli udział przedstawiciele
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej oraz eksperci z zakresu
zagospodarowania przestrzennego, demografii i ekonomii. Wśród zaproszonych gości obecni
byli burmistrz Łowicza Krzysztof Jan Kaliński ze moim zastępcą burmistrzem Bogusławem
Bończakiem. Był też burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński. Reda jest miastem partnerskim
Łowicza. Program Kongresu został przygotowany w dialogu z zainteresowanymi miastami
oraz w ścisłej współpracy z ekspertami z zakresu rozwoju małych i średnich miast.
Organizatorami spotkania było Miasto Wałbrzych i Związek Miast Polskich

CEL STRATEGICZNY I. Zdynamizowanie rozwoju gospodarczego miasta w celu
zwiększenia zamożności i efektywnego zwalczania bezrobocia
PROGRAM STRATEGICZNY: Kreowanie warunków rozwoju potencjału
gospodarczego
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Zadanie 5. Integrowanie lokalnego środowiska przedsiębiorców
a) Promocja łowickich firm włókienniczych na Targach Mody w Poznaniu
Dwanaście łowickich firm branży włókienniczej, promowało swoje produkty Targach Mody
Fashion Fair w Poznaniu. To jedna z największych imprez biznesowych dla branży mody
w Polsce. Targi odbywały się w dniach 5-6 marca 2019 r, i wzięło w nich udział ponad 400
wystawców i marek z różnych części świata, prezentujących trendy na sezon wiosna-lato
2019 i jesień-zima 2019/2020. Na Tarach spotkać można było producentów i dystrybutorów
z kolekcją: odzieży: damskiej, męskiej, młodzieżowej i dziecięcej, galanterii odzieżowej,
bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej , kostiumów kąpielowych i plażowych, wyrobów
pończoszniczych, obuwia, dodatków obuwniczych i kaletniczych, galanterii skórzanej,
odzieży skórzanej skór. Region Łowicki reprezentowany był przez firmy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Syntex Sp. z o.o.
Marek
Krajewski
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno
Handlowo
Usługowe
"KRAJEWSKI"
PPHU STEVEN Marek Bryła
„ZOOKSY" Producent Skarpet Daria Skopińska-Pięta
Cezary Jagodziński Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "CERBER”
Firma "PIĘTA" sp. j.
AR Fashion Anna Redzicka
"PER TE" sp. z o. o.
Michał Kroc "FIRMA TAK"
Jarosław Górecki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "REGINA"
ESTERA Anna Górecka
PPH BRATEX Sławomir Bryła

Targi odbyły stanowiły idealną okazję do inspirujących spotkań, prezentacji najnowszych
trendów odzieżowych podczas pokazów mody, dyskusji i obserwacji nieustannie
zmieniającego się rynku mody, co warunkowane jest nowoczesnymi technologiami
i dynamiką samego sektora.
b) Nagroda dla Miasta Łowicza za realizację projektu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie
eksportu dla branży włókienniczej”
Projekt „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” realizowany przez
Urząd Miejski w Łowiczu otrzymał nagrodę Lidera Rozwoju Regionalnego, przyznawaną
przez Polską Agencję Przedsiębiorczości.
Łowicki projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej II: INNOWACJA
I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, Działanie II.2 INTERNACJONALIZACJA
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PRZEDSIĘBIORST, Poddziałanie II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020. Celem projektu jest promocja gospodarcza branży włókienniczej z regionu łódzkiego
z uwzględnieniem roli Łowicza poprzez tworzenie warunków dla internacjonalizacji
działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz budowanie powiązań gospodarczych.
Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce, 24 października 2019 r. w czasie VII Polskiego
Kongresu Przedsiębiorczości, który odbywał się w dniach 24-25 października 2020 r.
w Olsztynie.

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 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.
b) 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)
c) Zakupy inwestycyjne – serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12
i dodatkowe dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO – wykonanie 145 719,47 zł
Wydatki poniesiono na zakup nowego serwera bazy danych w miejsce starego nie
spełniającego obowiązujących potrzeb wraz z przeniesieniem danych, zakup licencji Oracle.
d) Przedłużenie licencji dedykowanej platformy w formie strony internetowej do
kompleksowej obsługi kolejnej edycji Łowickiego Budżetu Obywatelskiego.
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W lipcu 2019 roku Rada Miejska w Łowiczu uchwaliła nowy regulamin w sprawie wymagań
jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego miasta Łowicza. Zakup specjalnej
platformy internetowej umożliwił zgłaszanie projektów drogą elektroniczną, a także znacznie
ułatwił proces ich weryfikacji oraz głosowania nad wybranymi propozycjami.
e) Modernizacja Ratusza – klimatyzacja, uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej
na terenie dziedzińca ratusza – wykonanie 11 562, 64 zł
Planowanie było wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku A ratusza
miejskiego. Przetarg został unieważniony ponieważ cena przekraczała środki jakie
zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie tego zadania. Środki zostały
wydatkowane na dokumentację montażu windy.
f) Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego – wykonanie 17 610, 51 zł
Na terenie Urzędu Miejskiego została wykonana modernizacja monitoringu wizyjnego, który
z dniem 1.08.2019 r, został uruchomiony. Zamontowano 5 nowych kamer i rejestrator obrazu
wizyjnego.
g) Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6 – wykonanie 205 826, 91 zł
Prace objęły: wymianę dźwigu osobowego wraz z robotami towarzyszącymi — utylizacją
malowanie wymienionego dźwigu oraz materiałów pochodzących z demontażu istniejącego
dźwigu, szybu oraz maszynowni, uzupełnienie powstałych ubytków wraz z malowaniem,
uzyskanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji wykonawczej dźwigu z organem właściwej
jednostki dozoru technicznego i jednostką notyfikowaną, przygotowanie wniosku o wydanie
ul. decyzji Kaliskiej zezwalającej 6 na eksploatację dźwigu osobowego w budynku
użyteczności publicznej przy w Łowiczu oraz uzyskania w/w zgody poprzez wydanie
deklaracji zgodności certyfikat CE oraz pozytywną rejestrację poprzez Urząd Dozoru
Technicznego wraz i z przedłożeniem dokumentów (dokumentacja, roboty budowlane, nadzór
budowlany elektryczny).

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 ZUK 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.
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b) Utrzymanie zieleni - zakup pomp do fontanny – wykonanie 34 470, 94 zł
c) Zagospodarowanie w formie skweru terenu – róg Kaliskiej i ul. Starzyńskiego –
wykonanie 98 076, 23 zł
Zlecono wykonanie chodników, prace porządkowe, wycinkę i pielęgnację drzew. Zadanie
zrealizowane przez ZUM Łowicz.
d) Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. H. Dąbrowskiegowykonanie 60 147, 00 zł
Prace zostały zrealizowane w trzech lokalizacjach w ramach realizacji Łowickiego Budżetu
Obywatelskiego
e) Rewitalizacja parku w Alejach Sienkiewicza .
Zadanie zostało wykonane w ramach realizacji Łowickiego Budżetu Obywatelskiego

CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu i jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY: Poprawa stanu środowiska naturalnego
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) Konkurs „Zielone Miasto” na najładniej urządzony ogród i balkon,
W dniu 12 czerwca 2019 r. został ogłoszony przez Burmistrza Miasta Łowicza konkurs
„Zielone Miasto” na najładniej urządzony ogród i balkon, organizowany dla mieszkańców
Łowicza. Celem konkursu było promowanie aktywności wśród mieszkańców w tworzeniu
nowego wizerunku własnego otoczenia oraz powiększanie walorów przyrodniczych
i krajobrazowych Gminy Miasta Łowicza, a jednocześnie poprawa wyglądu estetycznego
miasta. Warunkiem uczestnictwa było pisemne zgłoszenie (dostępny był gotowy wzór druku
zgłoszeniowego) do Organizatora konkursu tj. Burmistrza Miasta Łowicza, w terminie
nieprzekraczalnym do dnia 5 lipca 2019 r. (początkowo było do dnia 1 lipca br.)
Laureaci I-go miejsca w konkursie „Zielone Miasto” organizowanym w 2016, 2017
i 2018 roku podlegali wyłączeniu z udziału w tegorocznym konkursie.
Tradycyjnie, konkurs realizowany był w trzech kategoriach:
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1) kategoria I – ogród przy budynku jednorodzinnym,
2) kategoria II – ogród przy budynku wielorodzinnym,
3) kategoria III – balkon, w tym również okno.
W edycji konkursu w 2019 r. było sporo zgłoszeń (tj. 11 zgłoszeń), ale składane dopiero po
przedłużeniu terminu składania zgłoszeń.
W tej edycji zgłoszono:
- 6 ogrodów w kategorii I – ogród przy budynku jednorodzinnym,
- 1 ogród w kategorii II – ogród przy budynku wielorodzinnym,
- 4 obiekty tj. 2 balkony i 2 okna, w kategorii III.
Tradycyjnie, nagrodami dla zwycięzcy konkursu w danej kategorii było sfinansowanie
towarów zakupionych w sklepach ogrodniczych, w określonych regulaminem kwotach.
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 57 nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Łowicza.
W 2019 r. usunięto 104,90 ton azbestu. Całkowity koszt przeprowadzenia akcji wyniósł
28 323,00 zł netto (udział środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi 25 490, 00 zł netto, udział miasta 2 833,00 zł netto).
c) Program MISJA-EMISJA – wykonanie 818 020, 98 zł
Miasto udzieliło dotacji celowych z budżetu Miasta Łowicza na dofinansowanie
przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji, związanych z podnoszeniem
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji
i odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Łowicza w ramach zadania: „MISJAEMISJA”. Łącznie 82 osobom wypłacono 818.020,98 zł.
d) Miasto Łowicz otrzymało 50 000,00 zł na dofinansowania na utworzenie kolejnego
ogródka dydaktycznego przy przedszkolu miejskim
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny w Łowiczu w imieniu Gminy Miasto Łowicz złożył
wniosek o udzielenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”. Wniosek ten
przygotowywany był przy udziale dyrektora przedszkola i obejmował utworzenie punktu
dydaktycznego pn. „Słoneczko” przy Przedszkolu nr 4 „Słoneczko” w Łowiczu.
Kolegium Konkursowe dokonało oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków
i ogłosiło listę 142 laureatów konkursu z dziedziny edukacji ekologicznej, w którym ww.
wniosek zajął 2 miejsce.
Gmina Miasto Łowicz otrzymała 50 000,00 zł dofinansowania na utworzenie kolejnego
ogródka dydaktycznego przy przedszkolu miejskim. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie edukacji ekologicznej
w przedszkolach miejskich rozpoczęła się w 2010 roku. Obejmowała ona współfinansowanie
realizacji programów wspólnych dla wszystkich przedszkoli oraz utworzenie
w poszczególnych przedszkolach ogródków dydaktycznych i innych indywidualnych
programów ekologicznych.
Kwota dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi na realizację tych zadań wynosi 350 064,00 zł.
e) Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego.
Zadanie zgłoszone w ramach realizacji Łowickiego Budżetu Obywatelskiego zostało
wykonane przez Zakład Usług Komunalnych z ich środków własnych.

CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY : Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
ZADANIE 1. Stymulowanie aktywności mieszkańców miasta w zakresie rekreacyjnosportowym
a) Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej - 1 634 670, 00
Wykonano ścieżkę pieszo- rowerową wraz z przebudową ul. Topolowej ( wykonano nakładkę
asfaltową). Zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Przebudowy Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020r.
b) Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej
Zadanie jest planowane w ramach większego projektu pn. „ Budowa szlaku turystycznorowerowego pod nazwą Perły Księstwa Łowickiego.
c) Wykonano próg zwalniający w ul. Akademickiej – wykonanie 5 552,72 zł
d) Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów
przesiadkowych w województwie łódzkim - wykonanie 35 528,78 zł
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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.
Wypożyczenia w roku 2019 kształtowały się następująco :
Liczba rejestracji w systemie: 9.108
Liczba wypożyczeń rowerów: 23.141
e) Aplikacja mobilna „Łowicz Audioprzewodnik”
W 2019 korzystano z zakupionego oprogramowania aplikacji mobilnej na telefony
komórkowe smartfony z systemem android i IOS na potrzeby audio przewodnika po Łowiczu
dla turystów.
a) Obiekty sportowe – budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap
I – wykonanie 12 300,00 zł
Została opracowana dokumentacja techniczna budowy budynku zaplecza stadionu
piłkarskiego. Miał to być budynek dwu-kondygnacyjny (parter + piętro), nie podpiwniczony.
Z dostępem do pomieszczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
b) Modernizacja hali sportowej nr 1 w Łowiczu – wykonanie 147 198, 63 zł
W ramach realizacji zadania wykonano następujące prace: malowanie, położenie glazury
i terakoty, wymieniono kaloryfery i armaturę białą. Wykonano także oświetlenie LED wraz
z montażem.
c) Zakupy inwestycyjne – ciągnik – kosiarka, aparatura pomiarowa oraz urządzenie
do dozowania chloru – wykonanie 52 639, 20 zł
Zakupiono urządzenia pomiarowo- regulacyjnie do dozowania chloru na pływalni krytej oraz
traktor ogrodowy. Zakupu dokonał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
d) Siłownia plenerowa na osiedlu Górki– wykonanie 99 094,95 zł
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Wykonano nawierzchnię placów zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe
i fitness tj, trampoliny oraz doposażono plac zabaw w lampy solarne.
e) Plac zabaw i siłownia plenerowa na ul. Krudowskiego – wykonanie 1 500,92 zł
Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i określenia zakresu prac w celu zlecenia
dokumentacji technicznej.
f) Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności – wykonanie 92 739, 54 zł
Zamontowane zostały urządzenia fitness służące do rekreacji ruchowej oraz poprawy
kondycji fizycznej mieszkańców Łowicza (w tym osiedla Kostka).
g) Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki –
wykonanie 99 295, 44 zł
Wykonano nawierzchnię placów zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe
oraz fitness (trampoliny) dodatkowo zamontowano lampy solarne.
h) Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy Szkole
Podstawowej nr 7 w Łowiczu – wykonanie 1 500,00 zł
Trwają prace nad przygotowaniem zamówienia i ustaleniem zakresu prac.
i) Modernizacja placu zabaw na Błoniach – wykonanie 109 470,00 zł
Zakres prac obejmował wykonanie naprawy nawierzchni z płyt SBR, demontaż starych płyt
wraz z uzupełnieniem podbudowy, oczyszczeniem płyt i ich ponowny montaż na placu zabaw
dla małych dzieci. Wykonanie nowej nawierzchni z płyt SBR na powierzchni 325 m,
Dostarczenie i montaż urządzenia zabawowego. Wartość prac wyniosła 109 470,00 zł. Prace
zostały zakończone.
j) Kompleks rekreacyjny góra Frajdy - opracowane zostały koncepcje zagospodarowania
tego terenu
W roku 2018 zawarto umowę z projektantem na wykonanie koncepcji budowy Góry Frajdy
w parku Błonie w Łowiczu. Koncepcja została wykonana. Zakładała ona kompleksowe
zagospodarowanie górki na Błoniach pomiędzy Muszlą Koncertową a zespołem boisk. Miały
powstać na zboczu miejsca wypoczynkowo-widokowe schody terenowe wraz z podestem
jeżdżącym dla niepełnosprawnych. Na samej górze utwardzone miejsce wypoczynkowe oraz
wjazd i zjazd dla rowerów terenowych alternatywnie wykorzystywane jako zjazd
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saneczkowy. W marcu 2020 roku wszczęto procedurę przetargową w systemie zaprojektuj
i wybuduj pn.: Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu
‘pumptrack’ wraz z górką frajdy na Łowickich Błoniach w Łowiczu”. Obejmowała ona
zagospodarowanie góry frajdy i pumptrack wraz z niezbędną dokumentacją techniczną,
uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i wykonanie obiektów budowlanych. Otwarcie
ofert odbyło się w dniu 20 marca 2020 roku – wpłynęła jedna oferta, która opiewała na kwotę
698 800.00 PLN. Kwota ta była wyższa od kwoty zakładanej przez zamawiającego (580
000.00 PLN) i w dniu 30 marca 2020 roku przetarg został unieważniony. Dalsze prace nad
inwestycją zostały odłożone w czasie, ze względu na panująca w Polsce epidemię
koronawirusa.
k) Udzielono dotacji celowej dla ZHP Hufiec Łowicz w celu wsparcia organizacji
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – wykonanie
20 000,00 zł.
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 2019 roku wydano 305 Łowickich Kart Seniora oraz 400 kart Dużej
Rodziny. Dla porównania w 2018 roku wydano 148 Kart Dużej Rodziny.
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.
a) W zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego przekazano z budżetu miasta
70.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji
Środki finansowe przeznaczone zostały na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas
służby przekraczającej normę określoną, którzy realizują zadania z zakresu służby
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prewencyjnej, w celu poprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
miasta Łowicza.
W ramach Porozumienia, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu pełnili
dodatkowe dwuosobowe piesze patrole, zgodnie z ustalonym grafikiem dyslokacji służb
ponadnormatywnych. Comiesięczne grafiki dyslokacji patroli, będą uwzględniały ilość patroli
i czas pełnienia służby ponadnormatywnej oraz teren (ulice) rozlokowania policjantów.
Na terenie Łowicza pełniono dodatkowe służby w okresie od kwietnia 2019 r.
do grudnia 2019 r., rejony patrolowania określono na podstawie okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa, przy uwzględnieniu głosów społeczności lokalnej i wniosków Radnych
Miejskich. Dwuosobowe patrole piesze były wystawione w każdym tygodniu w piątki, soboty
i niedziele oraz w święta. Patrolowały tereny najbardziej zagrożone przestępczością,
wytypowane przez policjantów KPP w Łowiczu, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz podejmowanych interwencji.
b) Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego ( radiowozu oraz nieoznakowanego
samochodu policyjnego) na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu –
wykonanie 24 963, 19 zł
CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY : Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 4 : Zwiększenie integracji społecznej i aktywności cyfrowej
Dużą rolę w zakresie zwiększenia integracji społecznej odgrywa funkcjonujący w mieście
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Siedzibą Uniwersytetu od początku jest lokal w sali
Łowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Podrzecznej 20. Uniwersytet III Wieku liczy aktualnie
ponad 200 osób a zadaniem Stowarzyszenia ŁUTW jest zachowanie i zwiększenie sprawności
intelektualnej, psychicznej i fizycznej członków oraz ich aktywizacja społeczna. Służyły
i służą temu różnorodne formy działalności.
ŁUTW 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. We wcześniejszych.
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.
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Poprzez realizację działań statutowych zachęca i pobudza także do aktywności fizycznej
i profilaktyki zdrowotnej.
CEL STRATEGICZNY: Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY : Poprawa dostępności i jakości usług publicznych
Zadanie 5 : Utworzenie domu dziennego pobytu dla osób starszych
Miasto na razie nie planuje utworzenia domu, ale w zaktualizowanej strategii miasta Łowicza
znajdzie się zadanie związane z pobudzaniem aktywności osób starszych. 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
a) Program „Mieszkanie Plus”
W 2018 roku Miasto Łowicz i BGK Nieruchomości powołały Spółkę „Mieszkanie
DLA ROZWOJU” Rada Miejska w Łowiczu podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie. Spółka
ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej trzech bloków. Miasto wstępnie
uzgodniło zasady naboru wniosków dla przyszłych lokatorów. Program ten zakłada budowę
dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z możliwością nabycia do nich prawa własności.
Średni czynsz, bez uwzględnienia kosztów eksploatacji oraz mediów, w mieszkaniu
na wynajem ma wynieść od 10 do 20 zł za metr kwadratowy. W opcji najmu z docelowym
wykupem stawka czynszu ma wynieść od 12 - 24 zł za metr kw.
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W 2019 roku rozpoczęto projektowanie budynków mieszkalnych w ramach programu
Mieszkanie Plus. Trzy czterokondygnacyjne bloki z 96 mieszkaniami, powstaną przy ulicy
Krudowskiego w Łowiczu. Do dyspozycji przyszłych najemców przeznaczonych zostanie
również 98 zewnętrznych miejsc postojowych. Średni metraż lokali wyniesie około 50 mkw.,
największą część w strukturze będą stanowiły mieszkania dwupokojowe. Średni metraż lokali
wyniesie około 50 mkw. Największą część w strukturze, będą stanowiły mieszkania
dwupokojowe. Do dyspozycji przyszłych najemców przeznaczonych zostanie również 98
zewnętrznych miejsc postojowych.
W dniu 23 grudnia 2019 r. wbito symbolicznie „pierwszy szpadel” pod budowę
nowych bloków mieszkalnych w Łowiczu. Bloki wybudowane zostaną na działce
o powierzchni 0,8479 ha, znajdującej się przy ul. płk Mariana Krudowskiego, wniesionej
przez Miasto do spółki aportem jako grunt pod budowę.
Obecnie złożono około 100 podań przez osoby, chcące wynająć mieszkania na zasadach
programu Mieszkanie Plus. Podobne inwestycja realizowane są m.in. w Białej Podlaskiej,
Jarocinie i Wieluniu. Łowicz jest pierwszym miastem w województwie łódzkim, w którym
realizowany jest program Mieszkanie Plus. Obecnie złożono około 100 podań przez osoby,
chcące wynająć mieszkania na zasadach programu Mieszkanie Plus.
CEL STRATEGICZNY II : Podniesienie poziomu jakości życia
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 30 811,50 zł
Środki wydatkowano na wykonanie mapy projektowej, projektu budowlanego budynku
na kotłownię gazową wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania instalacji c.o.
oraz wykonanie projektu termomodernizacji na istniejącym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wraz z przeprowadzeniem audytu energetycznego oraz wydanie opinii.
b) Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej
nr 43B – wykonano 30 811,50 zł
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Środki wydatkowano na wykonanie mapy projektowej, projekt budowlany budynku
na kotłownię gazową wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą wykonania instalacji c.o.
oraz wykonanie projektu termomodernizacji
na istniejącym budynku mieszkalnym
wielorodzinnym wraz z przeprowadzeniem audytu energetycznego oraz wydanie opinii.
c) Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. A. Krajowej 43C– wykonanie 46 924,82 zł
Prace objęły m.in. oczyszczenie i wyrównanie powierzchni stropu, ułożenie izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej, ułożenie izolacji cieplnej z płyt
styropianowych w poziomie na stropie poddasza nieużytkowego na sucho, wykonanie
posadzki cementowej z dodatkiem włókna polipropylenowego.
CEL STRATEGICZNY II: Podniesienie poziomu jakości życia
PROGRAM STRATEGICZNY: Tworzenie warunków dla rozwoju mieszkalnictwa
ZADANIE 5. Wspieranie różnorodnych form budownictwa mieszkaniowego
Miasto pomaga prywatnym inwestorom i osobom prywatnym 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 2019 wykonał następujące
inwestycje w zakresie modernizacji, budowy i przebudowy systemu ciepłowniczego na
terenie miasta Łowicz:
a) Przyłącze ciepłownicze
ul. Broniewskiego 11

do

budynku

usługowo

-

handlowego

przy

W ramach tej inwestycji wykonano przyłącze ciepłownicze do nowego Odbiorcy do budynku
należącego do kompleksu handlowego Premium Park. Poniesiono nakłady w wysokości
134 407,69 zł. Realizowane inwestycje wpisują się w strategię spółki natomiast kolejność
realizacji uwarunkowuje ogólna sytuacja na rynku energii.
b) Węzeł cieplny na os. Kostka 20
W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowy węzeł ciepły w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym na os. Kostka 20 o mocy C.O./C.W.U. 100 kW/ 70kW.
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Inwestycja polegała na wymianie wyeksploatowanego węzła na nowy. Poniesiono nakłady
w wysokości 48 710,07 zł.
c) Węzeł cieplny dla budynku Przedszkola nr 3 przy ul. 3 Maja nr 4
W ramach tej inwestycji zakupiono i zamontowano nowy węzeł ciepły w budynku
Przedszkola nr 3 przy ul. 3 Maja nr 4. Inwestycja polegała na wymianie wyeksploatowanego
węzła na nowy. Poniesiono nakłady w wysokości 32 430,73 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 gazyfikacja.
Spotkania obyły się w dzielnicy Korabka i Górki. Wzięło w nich udział ok. 280 osób
zainteresowanych podłączeniem do sieci gazowej. Podczas spotkań mieszkańcy mogli
zapoznać się z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, pobrać wnioski o wydanie
warunków podłączenia do sieci gazowej oraz zadać pytania na ww. temat przedstawicielowi
gazowni. Efektem spotkania na Korabce jest zaprojektowanie i rozpoczęcie sieci gazowej
średniego ciśnienia. Mieszkańcy osiedla Górki składali wnioski w Urzędzie Miejskim
do 30 marca 2017 r. Do Urzędu Miejskiego w Łowiczu wpłynęło 150 deklaracji, które zostały
przekazane Polskiej Spółce Gazowniczej Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. Miasto
Łowicz ogłosiło nabór wniosków także w dzielnicy Korabka oraz Przedmieście. Trwają
działania związane z podłączeniem sieci gazowniczej w ww. dzielnicach.

CEL STRATEGICZNY III : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY: Zaopatrzenie miasta w czynniki energetyczne
ZADANIE 3. Rozwój odnawialnych źródeł energii
a) Dofinansowanie do instalacji paneli solarnych, umożliwiających podgrzewanie ciepłej
wody
W ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1. Odnawialne
źródła energii, Poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłoszony został konkurs,
w którym możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę infrastruktury służącej
do produkcji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W wyniku prowadzonego
naboru deklaracji, zgłosiły się 62 osoby zainteresowane możliwością instalacji paneli
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solarnych umożliwiających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Konkurs RPO
Województwa Łódzkiego przewiduje możliwość otrzymania dofinansowanie do 85%
kosztów netto inwestycji. Informacja o projektach, które otrzymają dofinansowanie
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego spodziewano się
w okolicach 15 maja 2019 roku.
2 lipca 2019 r. Miasto Łowicz zawarło z IZ RPO WŁ umowę o dofinansowanie
projektu, zakładającego dofinansowanie montażu instalacji 62 solarów na budynkach
mieszkańców Łowicza na kwotę ponad 700 tys. zł. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie
14 odbiorców końcowych zrezygnowało z udziału w projekcie, natomiast w wyniku
przeprowadzenia naboru uzupełniającego zgłosiła się jedna osoba zainteresowana ubieganiem
się o dofinansowanie przedsięwzięcia. Konieczna była aktualizacja wniosku o dofinansowanie w celu zawarcia aneksu do umowy Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0027/18-00.
CEL STRATEGICZNY : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY : Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 1. Skomunikowanie wewnętrznego układu drogowego z siecią dróg
zewnętrznych
a) 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.
W roku 2019 Miasto Łowicz zintensyfikowało działania i apelowało do GDDKiA o
przystąpienie do realizacji wschodniej obwodnicy Łowicza. We wcześniejszych latach nie
było większego odzewu na pisane pisma, poza standardowymi odpowiedziami.
W marcu 2019 został złożony wniosek do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, w sprawie
przystąpienia Miasta do Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej
Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów. W którym to wnioskowaliśmy o budowę
mostu drogowego na rzece Bzura w Łowiczu w km 57,5 km rzeki Bzury, na granicy Gminy
Nieborów i Miasta Łowicza w ramach programu Mosty dla Regionów, wraz z drogami
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dojazdowymi, co pokrywało się z minimalnym zakresem budowy obwodnicy. Cały ten
program rządowy jednak został ostudzony i chyba nie jest dalej kontynuowany. Nie
otrzymaliśmy nawet odpowiedzi na nasz wniosek.
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 na ukończeniu.
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 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.
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) Prace drogowo – oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej – wykonanie 80 046,40 zł
Opracowano dokumentację techniczną na zadanie pn. „ Budowa oświetlenia ulicznego
w tunelach pod mostem kolejowym w ciągu ul. Arkadyjskiej w Łowiczu” zaplanowano
22 szt. Lamp montowanych do boku i stropu konstrukcji, po 11 szt. Na każdy tunel. Prace
prowadzono sukcesywnie wraz z wykonywaniem przebudowy tunelu przez generalnego
wykonawcę. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 77.546, 40 zł przeniesiono
na wydatki niewygasające.
b) Przebudowa ul. Dziewiarskiej – wykonanie 900,00 zł
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Planowana jest przebudowa ul. Dziewiarskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kaliską. Budowa
ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m
na długości około 150 m. Została opracowana dokumentacja techniczna oraz złożono wniosek
o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych,
c) Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej
w Łowiczu – wykonanie 899 999,87 zł
Został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o współfinansowanie tego
zadania, na które miasto Łowicz otrzymało dofinansowanie w wysokości 737 000,00 zł.
Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą. Prace będą zakończone
w 2020 roku. Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 158 454, 00 zł przeniesiono
a wydatki niewygasające.
d) Budowa ul. Zacisznej - wykonanie 116 064,88 zł,
Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ul. Zacisznej
w Łowiczu, a także kosztorys inwestorski, przedmiar robót. Do wykonania około 80 m drogi
z odwodnieniem. Została podpisana umowa na realizację tego zadania. Środki nie zostały
w pełni wydatkowane, kwotę 110 589, 88 zł przeniesiono a wydatki niewygasające.
e) Budowa ul. Kresowej - wykonanie 8 856,00 zł
Do wykonania jest nawierzchnia ulicy Kresowej od ul. Bolimowskiej w stronę torów PKP.
Została opracowana dokumentacja techniczna budowy drogi. Obecnie trwają przygotowania
dla procedury przetargowej.
f) Budowa ul. Dębowej – wykonanie 149 872, 43 zł
Została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ul. Dębowej. Kosztorys
inwestorski, przedmiar robót. Wybrano wykonawca, który wykonał ok 75 m drogi z kostki
z odwodnieniem. Zadanie zostało zrealizowane.
g) Budowa ul. Jaworowej – wykonanie 240 103, 70 zł
Została Łowiczu. wykonana dokumentacja projektowa dla zadania przebudowy ulicy
Jaworowej Kosztorys inwestorski, przedmiar robót, STWIOR. Do wykonania drogi z kostki
z odwodnieniem. jest około 140 m Została podpisana umowa na realizację tego zadania.
Środki nie zostały w pełni wydatkowane, kwotę 232.928,70 zł przeniesiono na wydatki
niewygasające.
h) Przebudowa ul. Pałacowej – wykonanie 225 090, 00 zł
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W maju 2019 roku została podpisana umowa o roboty budowlane polegające na wykonaniu
nawierzchni drogi ul. Pałacowej w Łowiczu. Zakres prac obejmował wykonanie rozbiórki
nawierzchni, wykonanie odcinka kolektora wykonanie deszczowego, wykonanie podbudowy
asfaltowej, w Wydziale nawierzchni asfaltowej. Zadanie inwestycyjne zakończono.
i) Budowa ul. Chabrowej
Trwa opracowanie założeń do dokumentacji projektowej polegającej na określeniu zakresu
przeprowadzenia podziałów geodezyjnych uwzględniających ewentualne wykupy gruntów
pod pas drogowy, usunięcia kolizji z infrastrukturą oraz ogrodzeniami.
j) Chodnik na ul. Wygoda – wykonanie 145 107, 34 zł
Zadanie polegało na wykonaniu nawierzchni chodników około 650 m2. Prace polegały także
na wykonaniu rozbiórki istniejących nawierzchni, robót ziemnych, podbudowy betonowej
grubości 12 cm, ułożenie kostki z kostki betonowej, montaż krawężników, regulacji oraz
infrastruktury podziemnej.

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..
b) Miasto umożliwiło PKS korzystanie z parkingu za Urzędem Miejskim w Łowiczu,
znajdującego się na ulicy Starorzecze w związku z wymówieniem dzierżawy gruntu
przy dworcu przez PKP.
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CEL STRATEGICZNY : Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY : Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
ZADANIE 4 : Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych
W kwietniu 2017 roku podpisano umowę na ponad 428 mln zł na kompleksową
modernizację linii kolejowej E20 Warszawa - Poznań, obejmującą odcinek Żychlin - Łowicz Sochaczew. Powstanie m.in. nowa sieć trakcyjna wraz z układem zasilania o mocy rzędu
6MW, nowoczesne systemy sterowania, zmodernizowane stacje i wiadukt.
a) Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą –
15 800,000,00 zł
Rozpoczęto budowę drogi pomiędzy ulicą Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową
skrzyżowań w formie rond. Rozpoczęto budowę ronda na ul. Warszawskiej 4 wlotowe
z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ulicy Iłowskiej, nowym odprowadzeniem
wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską,
„starą ulicę Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik
zostało wybudowane. Powstała pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa,
wodociąg, kanalizacja, oświetlenie.

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. 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) Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu –
dokumentacja - wykonanie 14 698,50 zł
Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,560 m
w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego wraz ze skrzyżowaniem
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z ul. Nadbzurzańską. Klasa projektowanej drogi Z, skrajna wysokościowa dla ruchu
kołowego 4,20 m szerokość jezdni min. 7,0 m wraz ze ścieżką pieszo- rowerową dla pieszych
i przejazdów rowerów. Szerokość chodnika min. 2,0 m, ścieżki rowerowej min. 2,0 m.
Wysokość skrajni min. 2,50 m. W dniu 1 lipca 2019 została podpisana umowa pomiędzy
Miastem Łowicz a PKP PLK na wspólną realizację inwestycji. Planuje się po stronie
południowej rozwiązanie w postaci skrzyżowania ul. Mostowej, Blich i przejazdu pod torami
jak rondo drogowe oraz połączenie ul. Bocznej. Od strony północnej skrzyżowanie dróg
ul. Armii Krajowej do połączenia z ul. Chełmońskiego, przejazdu pod torami oraz włączenie
z ul. Nadbzurzańską. W ramach wydatkowanych środków zostały wykonane badania
geologiczne pod budowę tunelu.
Tunel i układ drogowy o podstawowych parametrach :
Długość (szerokość pod 2 torami) około 12,5 m . Szerokość tunelu - 12,75 m z 2 pasami
ruchu po 3,50 m i opaskami na zachowanie skrajni drogowej po 75 cm każda, wraz ze ścieżką
pieszo-rowerową szerokości 4,0 m. Skrajnia drogi w tunelu min 4,25 m dla samochodów,
dla rowerów i pieszych min 2,50 m. Rondo od strony południowej o średnicy 17,0 m
Połączenie z istniejącym układem dróg miejskich, z fragmentem nowego przebiegu
ul. Nadbzurzańskiej. Kanalizacja deszczowa jedna dla odwodnienia ulic Armii Krajowej
i ul. Chełmońskiego wraz z przejęciem wód ze sporej części os. Korabka a także część
torowiska, obecnie wprowadzona do kanału PKP, druga do odwodnienia tunelu i ronda,
przepompownią wód deszczowych, działającą tylko w przypadku podniesienia poziomu
Bzury powyżej stanów alarmowych (powodzi). Oświetlenie uliczne i tunelu siecią kablową –
nowy układ. Kolizje z infrastrukturą – występuje kolizja z siecią wodociągową, kanalizacji
sanitarnej, gazową, siecią energetyczną i oświetlenia ulicznego, telekomunikacyjną.
Według opracowanej koncepcji, koszty całego tunelu wraz z połączeniem z systemem dróg
miejskich wynosi około 26.150.000 zł brutto w tym koszty:
•
Miasta Łowicza i partnerów
20 000 000 zł
•
Koszty PKP PLK
6 150 000 zł
Obecnie Rada Miasta przyjęła uchwałę o przeznaczeniu środków na ten cel w zapisanej
Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwałę upoważniającą Burmistrza do podpisania
porozumienia z PKP PLK. Na 2019 i 2020 rok zaplanowano prowadzenie prac projektowych.
Fizycznie prace mają być wykonywane w roku 2021 i 2022.
CEL STRATEGICZNY: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej
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
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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.
CEL STRATEGICZNY: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnościekowej
ZADANIE 1: Dalsze niwelowanie dysproporcji pomiędzy stopniem zawodociągowania
a stopniem skanalizowania miasta
Trwają prace przy ul. Czajki. W roku 2018 wykonano odcinek około 250 m kanału
sanitarnego śr. 400 od osiedla bloków komunalnych z wejściem częściowym na teren PKP z
utwardzeniem wstępnym nawierzchni. Kontynuacja dalszego odcinka kanału wymaga
uzyskania zgody PKP na wejście w teren. W ramach kontynuacji w 2019 roku wykonano 465
metrów kanalizacji oraz 17 studni i przepompownię.

CEL STRATEGICZNY: Poprawa wyposażenia infrastrukturalnego miasta
PROGRAM STRATEGICZNY: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodnościekowej
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 wodnościekowej
ZADANIE 3: Modernizacja oczyszczalni ścieków
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a) Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie
aglomeracji Łowicz - etap I – wykonanie 412 516,62 zł
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia zespołu Jednostki Realizującej Projekt,
nadzory, zastępstwa prawne przed KIO, usługi doradztwa i obsługi prawnej, opłaty oraz
gwarancję zapłaty.
b) Budowa separatorów i osadników – wykonanie 36 898, 51 zł
Wybudowano separatory oczyszczające wody deszczowe odprowadzane do rzeki Uchanki
i rzeki Zielkówki.
W ponownym postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem była
przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - ETAP I najkorzystniejszą ofertę
złożyła Inżynieria Rzeszów SA, ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów, cena netto
94 863 000,00zł, cena brutto 116 681 490,00zł, termin wykonania zamówienia 30.04.2022r.,
okres gwarancji na roboty budowlane 60 miesięcy, na urządzenia 36 miesięcy. W przypadku
wyboru oferty najkorzystniejszej wydatki na realizację Projektu znacznie przewyższyłyby
planowany całkowity koszt realizacji i kwotę dofinansowania przewidzianą w Umowie
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30.09.2016r., a także wydłużeniu
musiałby ulec również okres kwalifikowania wydatków do 30.06.2022r. Gmina Miasto
Łowicz wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
o wyrażenie zgody na powyższe zmiany i aneksowanie Umowy o dofinansowanie, złożyła
wniosek o zwiększenie dofinansowania wraz z wymaganymi dokumentami. Po wstępnej
weryfikacji przekazanych dokumentów niezbędne okazało się uzupełnienie złożonego
wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania projektu o aktualizację pierwotnego załącznika
do wniosku o dofinansowanie tj. studium wykonalności, wersja z 25.08.2016 r. w zakresie
aktualizacji rozdziałów 3, 6, 8, 9, 10, 12, wykonanie odpowiedniej aktualizacji modelu
finansowego dla projektu.
Ostatecznie w dniu 15.03.2019 r. postępowanie zostało unieważnione ze względu
na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Wykonawca nie został wybrany. Gmina Miasto
Łowicz wystąpiła do NFOŚiGW z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu
kwalifikowania wydatków do 31.12.2022r. bez zwiększania kwoty wydatków
kwalifikowalnych i kwoty dofinansowania przewidzianych w Umowie o dofinansowanie.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wyraził zgodę na przesunięcie tej inwestycji
do końca 2022 roku.
Po unieważnieniu w dniu 15.03.2019 r. ponownego postępowania o udzielenie zamówienia,
którego przedmiotem była przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu ETAP I ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia. Gmina Miasto Łowicz
wystąpiła do NFOŚiGW z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie okresu kwalifikowania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJISTRATEGII ROZWOJU MIASTA ŁOWICZA NA LATA 2015-2023 ZA 2019 ROK

|

Strona 37 z 38

wydatków do 31.12.2022r. bez zwiększania kwoty wydatków kwalifikowalnych i kwoty
dofinansowania przewidzianych w Umowie o dofinansowanie.
W dniu 05.06.2019r. podpisany został Aneks nr POIS.02.03.00-00-0097/16-01 wydłużający
termin realizacji projektu do 31.12.2022r. bez zwiększania kwoty dofinansowania
przewidzianej w Umowie o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia
30.09.2016r. W międzyczasie w dniu 26.04.2019r. podpisana została Umowa Nr PŚZ/86W/2019 z Wykonawcą Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Spółka
z o.o. na realizację usługi polegającej na modyfikacji dokumentacji projektowej przebudowy
i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łowiczu, polegającej na podziale dokumentacji na trzy
części zgodnie z wytycznymi, a w szczególności:
1) Podział I etapu wg tabeli elementów scalonych Ia, Ib, Ic;
2) Wykonanie dokumentacji projektowej (PW, STWiOR, przedmiar, kosztorys)
dla zadania Ia i Ib;
3) Uwzględnienie w wykonywanej dokumentacji projektowej treści pytań i odpowiedzi
z poprzednich przetargów;
4) Dokumentacja projektowa dla zakresu Ia i Ib wykonana będzie jako oddzielne
dokumentacje przy założeniu możliwości składania ofert przez oferentów odrębnie
dla zadania Ia i Ib.
Termin wykonania modyfikacji ustalono do 30.08.2019r .
W dniu 26.08.2019r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem było „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu - zadanie IA”,
zgodnie ze zmodyfikowaną dokumentacją projektową. Termin składania ofert wyznaczono
na 30.09.2019r., godz. 9:00, termin otwarcia ofert na 30.09.2019r., godz. 13:00. W wyniku
zapytań wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu termin składania ofert
został przesunięty na 08.10.2019r. godz. 9:00, a termin otwarcia ofert na 08.10.2019r.,
godz. 13:00.
W dniu 5.12.2019r. podpisano Umowę Nr 042.15.2019/1 o roboty budowlane na Przebudowę
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Zadanie IA z Wykonawcą FAMBUD Jerzy
Pietrzak Sp. z o.o., 96-100 Skierniewice, Aleje Rataja 16 na kwotę 46.995.000,00 zł netto,
podatek VAT (23%) 10.808.850,00zł, brutto 57.803.850,00zł, termin realizacji 05.06.2021r.
W dniu 9.12.2019r. Wykonawcy został przekazany teren budowy oraz dokumentacja
projektowa. Do końca 2019r. trwały prace zgodnie z Harmonogramem rzeczowofinansowym przekazanym przez Wykonawcę w dniu 9.12.2019r. i zaakceptowanym przez
Zamawiającego w dniu 11.12.2019r.
Po podpisaniu Umowy Nr 042.15.2019/1 o roboty budowlane na Przebudowę i rozbudowę
oczyszczalni ścieków w Łowiczu – Zadanie IA wznowiona została realizacja usługi pełnienia
pełnego nadzoru inwestorskiego, nadzoru archeologicznego i nadzoru autorskiego.
Całkowita wartość wydatków w 2019r. związanych z realizacją projektu wyniosła
458 658,93zł.
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