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Wstęp

Wstęp
W związku z wprowadzeniem w Polsce nowej polityki miejskiej w 2015 roku oraz nową perspektywą finansową
Unii Europejskiej na lata 2014-2020 nastąpiła reorientacja metod planowania i zarządzania procesami
rewitalizacji polskich miast. Krajowe dokumenty i akty prawne (m.in.: Krajowa Polityka Miejska 2023, Ustawa o
Rewitalizacji z roku 2015, Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020,
Narodowy Plan Rewitalizacji) wprowadziły znaczące zmiany w jednostkach samorządu terytorialnego dotyczące
planowania i realizacji działań oraz procesów rewitalizacji. Zmieniono znaczenie i rozumienie procesu
rewitalizacji, ale przede wszystkim wprowadzono nowe sposoby i metody jego planowania oraz zarządzania.
Proces rewitalizacji w myśl nowych uwarunkowań prawnych rozumiany jest jako wyprowadzanie ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez kompleksowe działania realizowane w sferze społecznej,
gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Projekty i przedsięwzięcia
rewitalizacyjne, aby wpłynąć na zdegradowany obszar poddawany rewitalizacji muszą być ze sobą wzajemnie
powiązane, wielowymiarowe i powinny integrować działania na rzecz społeczności lokalnej, lokalnej gospodarki
oraz przestrzeni miasta (integracja sfery społecznej, gospodarczej i przestrzennej). Podkreślić należy, że proces
rewitalizacji ma charakter długookresowy, w którym zaangażowanych jest wiele grup interesariuszy zarówno z
sektora publicznego, prywatnego jak i społecznego. Podkreślić także należy, że w procesie rewitalizacji zakłada
się wykorzystanie specyficznego charakteru i czynników rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast
rolą władz samorządowych w tym procesie jest przede wszystkim integracja i koordynacja działań interesariuszy i
realizowanych projektów rewitalizacyjnych.
W związku z nowymi uwarunkowaniami procesu rewitalizacji w jednostkach samorządu terytorialnego od władz
samorządowych wymaga się wdrażania skoncentrowanych terytorialnie przedsięwzięć, które prowadzone są w
sposób zaplanowany oraz zintegrowany, a także dostosowany do specyfiki danego obszaru i wykorzystujący
lokalne potencjały rozwojowe. Warunkiem koniecznym skuteczności przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest
program rewitalizacji uchwalony przez radę miejską, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i opracowany na podstawie „Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”.
Lokalny program rewitalizacji jest głównym narzędziem planowania, koordynowania i integrowania działań
równych grup interesariuszy oraz podmiotów z sektora publicznego, prywatnego i społecznego w ramach
procesu rewitalizacji. Program rewitalizacji jest wieloletnim programem działań rewitalizacyjnych realizowanych w
sferze społecznej oraz gospodarczej lub funkcjonalno-przestrzennej lub technicznej lub środowiskowej, którego
celem jest wyprowadzenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków
do jego zrównoważonego rozwoju.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 (zwany dalej LPRGMŁ 2023)
opracowany został zgodnie z „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020” i spełnia jego wymagania, co oznacza, że zawiera cechy i elementy wskazane w tym dokumencie.
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Wobec powyższego LPRGMŁ 2023 zawiera diagnozę sytuacji miasta Łęczyca w sferze społecznej,
gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej, technicznej. Diagnoza obejmuje identyfikację
problemów, czynników i zjawisk kryzysowych. Następnie na bazie wskaźników oraz eksperckich analiz
wyznaczone zostały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji, który charakteryzuje się szczególnym
znaczeniem i potencjałem rozwojowym miasta Łęczyca. W LPRGMŁ 2023 przeprowadzono diagnozę
szczegółową obszaru rewitalizacji, przede wszystkim w sferze społecznej, ale również w sferze gospodarczej,
funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej oraz technicznej. Na tej podstawie następnie określono skalę i
charakter potrzeb rewitalizacyjnych.
LPRGMŁ 2023 w części planistycznej określa wizję rozwoju obszaru rewitalizacji wraz z celami oraz kierunkami
działań rewitalizacyjnych do roku 2023. W programie zawarto 8 podstawowych projektów rewitalizacyjnych,
których realizacja zadecyduje o wyprowadzeniu ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji. Wskazano również
listę uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych (obszary tematyczne działań), które mają dodatkowo
wzmocnić i uzupełnić ten proces naprawczy. Następnie określono ramy finansowe projektów oraz

uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych i potencjalne źródła ich finansowania. W LPRGMŁ 2023
wskazany został system wdrażania, system monitorowania i ewaluacji, czyli oceny skuteczności działań
rewitalizacyjnych.
Podkreślić należy, że w proces tworzenia LPRGMŁ 2023 włączono społeczność lokalną miasta Łęczyca, która
zaangażowana była na każdym etapie opracowania programu (diagnoza, delimitacja obszarów zdegradowanego
i rewitalizacji, planowanie działań rewitalizacyjnych). Ponadto w celu zapewnienia współpracy Miasta Łęczyca z
interesariuszami procesu rewitalizacji także na etapie wdrażania i monitorowania LPRGMŁ 2023 zaproponowane
zostały mechanizmy włączania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji (m.in. budżet obywatelski, inicjatywa
lokalna, zespół konsultacyjny).
Opracowany metodami partycypacyjnymi LPRGMŁ 2023 zgodnie z „Wytycznymi...” spełnia wymagane kryteria
kompletności, kompleksowości, koncentracji, komplementarności działań oraz realizuje zasadę partnerstwa i
partycypacji w procesie rewitalizacji miasta. Charakter zaplanowanych projektów i uzupełniających działań
rewitalizacyjnych oraz spełnienie wymagań stawianych programom rewitalizacji służyć ma wyprowadzeniu
obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, a także wspomóc ma pozytywne zmiany przy optymalnym
wykorzystaniu endogenicznych potencjałów miasta.
Zainicjowane przez władze samorządowe zmiany, związane z troską o rozwój społeczno-gospodarczy,
podniesienie jakości życia mieszkańców miasta Łęczyca, przejawiające się w integracji działań społecznogospodarczych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych,
kilka lat temu rozpoczęły proces rewitalizacji, który wpisuje się w ideę kształtowania zrównoważonego rozwoju.
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LPRGMŁ 2023 jest zbieżny ze strategicznymi dokumentami miasta Łęczyca (w tym m.in. Strategią rozwoju
Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Łęczyca, Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca na
lata 2014-2020, Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Łęczyca, Programem współpracy Gminy
Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. LPRGMŁ 2023 stanowi podstawę
prowadzenia działań rewitalizacyjnych w obszarze rewitalizacji w latach 2017-2023 w mieście Łęczyca.
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I.

Diagnoza czynników
i zjawisk kryzysowych

1. Sfera społeczna
Diagnoza sfery społecznej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 obejmuje
sytuację demograficzną, bezrobocie, sytuację finansową gospodarstw domowych, pomoc społeczną, aktywność
społeczną, aspekty związane z działalnością instytucji kultury i stanu czytelnictwa oraz jakość i stan świadczenia
usług publicznych z zakresu edukacji. Ponadto diagnozie została poddana sytuacja związana z bezpieczeństwem
i patologiami społecznymi. Przeprowadzona została analiza danych oraz wskaźników obrazujących zjawiska
społeczne. Analiza danych przeprowadzona została w ujęciu dynamicznym (w okresie około 5 lat), w celu
identyfikacji zmian w sytuacji społecznej mieszkańców Łęczycy. Dla lepszego zobrazowania sytuacji społecznej
w Łęczycy wybrane wskaźniki zostały porównane do wskaźników w powiecie łęczyckim oraz województwie
łódzkim. Następnie przeprowadzono przestrzenną analizę zjawisk kryzysowych zidentyfikowanych w sferze
społecznej, w celu delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dane i informacje pochodzą z
następujących instytucji i źródeł:








Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Łęczycy,
Urząd Miejski w Łęczycy,
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy,
roczne programy współpracy Miasta Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdania z ich
realizacji,
roczne raporty Komendy Powiatowej Policji (KPP),
Główny Urząd Statystyczny (GUS)
źródła internetowe i inne materiały niepublikowane.

Sytuacja demograficzna miasta
Miasto Łęczycę w roku 2016 zamieszkiwało 14 449 osób, z czego 47% stanowili mężczyźni i 53% kobiety.
Struktura ludności miasta pod względem płci nie zmienia się znacząco na przestrzeni lat. Analizując liczbę
mieszkańców Łęczycy można stwierdzić, że w latach 2010-2016 następuje coroczny spadek liczby mieszkańców.
Przyjmując za rok bazowy 2010, spadek mieszkańców Łęczycy do 2015 roku wyniósł 4%. Dla porównania
spadek liczby mieszkańców w analizowanych latach w powiecie łęczyckim i województwie łódzkim wyniósł 2%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 1. Liczba mieszkańców Miasta Łęczyca w latach 2010-2016

Analizując strukturę mieszkańców Łęczycy pod względem wieku można stwierdzić, że na przestrzeni lat 20102015 jest ona bardzo zbliżona do powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego. Ponadto można zauważyć, że
sam udział mieszkańców w poszczególnych grupach wiekowych na przestrzeni analizowanych lat nie ulega
znacznym zmianom. W latach 2010-2015 nastąpił wzrost udziału o jeden punkt procentowy osób w wieku 0-4,
20-24, 50-54 oraz 60-64 lata. O negatywnym zjawisku starzenia się społeczeństwa może świadczyć największy
11% udział mieszkańców powyżej 70 roku życia. Ponadto na terenie Miasta Łęczyca obserwuje się niski udział
mieszkańców w wieku dziecięcym 0-4 i 5-9 lat.
Tabela 1. Struktura ludności według wieku w Mieście Łęczycy w latach 2010-2015
Wiek
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 i więcej

Lata
2010

2011
5%
4%
5%
6%
6%
8%
8%
7%
6%
7%
8%
8%
7%
4%
11%

2012
5%
4%
5%
6%
6%
8%
8%
7%
6%
7%
8%
8%
7%
4%
11%

2013
5%
4%
5%
6%
6%
8%
8%
7%
6%
7%
8%
8%
7%
4%
11%

2014
5%
4%
5%
6%
6%
8%
8%
7%
6%
7%
9%
8%
8%
4%
11%

2015
5%
4%
5%
6%
7%
8%
8%
7%
6%
7%
9%
8%
8%
4%
11%

6%
4%
5%
6%
7%
8%
8%
7%
6%
7%
9%
8%
8%
4%
11%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W celu pogłębienia diagnozy sytuacji demograficznej w Mieście Łęczycy przedstawiony został udział
mieszkańców według ekonomicznych grup wieku (wykres nr 2), liczba ludności w wieku aktywności zawodowej
(wykres nr 3) oraz wskaźnik obciążenia demograficznego (wykres nr 5).
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Wykres 2. Udział mieszkańców Miasta Łęczyca według ekonomicznych grup wieku w latach 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

W latach 2010-2015 w mieście można zauważyć spadek udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i
produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. Można więc uznać, że

zmiany w strukturze wieku w Łęczycy są niekorzystne. W roku 2015 16,9% mieszkańców miasta stanowiły osoby
w wieku przedprodukcyjnym. Województwo łódzkie zamieszkuje 16,8% osób w tej grupie wiekowej. W Łęczycy w
2015 roku największy udział miała grupa osób w wieku produkcyjnym 60,4%, dla porównania w województwie
łódzkim i powiecie łęczyckim ta grupa wiekowa stanowiła 61% mieszkańców. Niepokojący wydaje się fakt udziału
w strukturze mieszkańców Łęczycy 22,7% osób w wieku poprodukcyjnym, udział ten jest większy niż w
województwie łódzkim (21,8%) i powiecie łęczyckim (21,5%) Porównując strukturę mieszkańców Łęczycy do
powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego można stwierdzić, że Gmina Miasto Łęczyca charakteryzuje się
mniejszym udziałem mieszkańców w wieku produkcyjnym oraz większym udziałem osób w wieku
poprodukcyjnym. Mimo powszechnego zjawiska starzenia się społeczeństwa w Polsce, w porównaniu do danych
dla województwa łódzkiego zauważyć można, że struktura ludności w Mieście Łęczyca jest niekorzystna i
sytuacja ta pogłębia się.
Wykres 3. Liczba ludności w wieku aktywności zawodowej w Mieście Łęczycy w latach 2010-2015
(kobiety w wieku 18-59 oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat)
9800
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9200
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8903

9000
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8400
8200
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Z punktu widzenia sytuacji demograficznej w mieście ważny jest udział osób w wieku aktywności zawodowej w
ogóle mieszkańców. W Mieście Łęczycy w latach 2010-2015 widoczny jest notowany corocznie spadek liczby
osób w omawianym wieku. W roku 2015 Miasto Łęczyca zamieszkiwało 8772 osoby w wieku 18-59/64 lat.
Przyjmując za rok bazowy 2010 można stwierdzić, że nastąpił spadek mieszkańców Łęczycy w tym wieku do
roku 2015 o aż 8%.
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Wykres 4. Przyrost naturalny na 1000 ludności w Mieście Łęczycy, powiecie łęczyckim oraz województwie
łódzkim w latach 2010-2015

W latach 2010-2011 pod względem przyrostu naturalnego Łęczyca osiągała wyniki lepsze niż powiat łęczycki i
województwo łódzkie. W latach 2012-2014 sytuacja Gminy Miasta Łęczyca pod względem analizowanego
zjawiska była lepsza od wyników notowanych dla powiatu łęczyckiego i gorsza w porównaniu do województwa
łódzkiego. W roku 2015 przyrost naturalny w mieście osiągnął wynik najgorszy w całym okresie analizy,
wyróżniający się negatywnie na tle powiatu i województwa.
Wykres 5. Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w Mieście Łęczycy w latach
2010-2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na podstawie zaprezentowanych wyżej danych zauważyć można, że w latach 2010-2015 współczynnik
obciążenia demograficznego w Mieście Łęczycy systematycznie wzrastał. Można zauważyć, że do roku 2013
wskaźnik obciążenia demograficznego w Łęczycy był niższy niż w powiecie łęczyckim i województwie łódzkim. W
roku 2013 tendencja ta zmieniła się i można zaobserwować przyrost tego wskaźnika. Przyjmując za rok bazowy
2010 liczba mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrosła do roku 2015 o
7,7%. Podsumowując stwierdzić należy, że w Mieście Łęczyca występuje stopniowe i pogłębiające się zjawisko
starzenia się społeczeństwa.
Tabela 2. Saldo migracji w latach 2010-2015
Lata

Saldo migracji wewnętrznych
Łęczyca

Powiat łęczycki

Saldo migracji zagranicznych

Województwo łódzkie

Łęczyca

Powiat łęczycki

Województwo łódzkie

2010

-71

-113

-1 757

1

5

-23

2011

-62

-129

-1 844

-5

-4

-47

2012

-66

-114

-1 643

-3

-1

-185

2013

-62

-151

-2 104

-4

-5

-574

2014

-45

-133

-1 701

0

1

-344

2015

-112

-152

-1 727

-

-

-
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Na podstawie danych znajdujących się w tabeli 2 zauważyć można, że Łęczyca w latach 2010-2015
charakteryzowała się ujemnym saldem migracji wewnętrznych. Dynamika tego zjawiska w latach 2010-2015 jest
większa w Łęczycy niż w powiecie łęczyckim oraz województwie łódzkim. W roku 2015 saldo migracji

wewnętrznych w mieście wynosiło -112. Analizując saldo migracji zagranicznych można stwierdzić, że w
omawianej gminie tylko w roku 2010 występowało dodatnie saldo migracji zagranicznych. Pozostałe lata
charakteryzowały się ujemnym saldem migracji zagranicznych, a w roku 2015 saldo migracji zagranicznych
wyniosło 0. Głównym kierunkiem migracji zagranicznych jest Wielka Brytania. Sytuacja Gminy Miasto Łęczyca
pod względem salda migracji zagranicznych jest zbliżona do powiatu łęczyckiego, ale lepsza niż w województwie
łódzkim. Trzeba więc stwierdzić, że miasto Łęczyca charakteryzuje się niekorzystną sytuacją pod względem
salda migracji. Głównymi kierunkami migracji są miasta wojewódzkie - Łódź oraz Warszawa, natomiast do
głównych czynników migracji mieszkańców Łęczycy można zaliczyć przede wszystkim względy ekonomiczne –
migracje zarobkowe.
W Łęczycy występują zmiany podstawowych zjawisk demograficznych, które są objawem ukształtowania się
nowego modelu rodziny. Ponadto przyczyną głębokich zmian w strukturze ludności według wieku jest sytuacja
ekonomiczna ludności zamieszkującej miasto Łęczyca i następująca w konsekwencji emigracja zarobkowa
szczególnie nasilona wśród osób młodych.
Zmniejszanie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym warunkują również następujące czynniki:




Strukturalne - zła sytuacja na rynku pracy oraz ograniczenie przez państwo oraz pracodawców
świadczeń socjalnych;
Kulturowe - spadek znaczenia wartości i norm, dążenie do samorealizacji, zmiana pozycji kobiety w
rodzinie, konsumpcjonizm;
Technologiczne - rewolucja informacyjna, podniesienie świadomości w zakresie regulacji urodzeń.

Trzeba pamiętać, że spadek liczby dzieci wpłynie na kształtowanie
i przedszkoli oraz może być powodem likwidacji szkół na różnym poziomie nauczania.

się

sieci

szkół

Wzrost udziału w strukturze ludnościowej miasta starszych mieszkańców będzie miał wpływ na system
świadczeń społecznych, usługi medyczne, w tym farmaceutyczne oraz zapotrzebowanie na różnego rodzaju
usługi na rzecz osób starszych, identyfikowanych często jako grupa zagrożona wykluczeniem społecznym.

Rynek pracy
Jednym z ważnych elementów w diagnozie społecznej jest sytuacja gospodarstw domowych. Kondycja
ekonomiczna gospodarstw w domowych uwarunkowana jest przede wszystkim poprzez sytuację na rynku pracy.
Tabela 3. Stopa bezrobocia w latach 2010-2016
Lata
Łęczyca
powiat łęczycki
województwo łódzkie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12,7%

14,3%

15,2%

16,2%

14,3%

12,4%

10,7%

14%

14,3%

15,3%

16,3%

14,3%

12,3%

11,1%

12,2%

12,9%

14,0%

14,1%

11,8%

10,3%

8,60%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy
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W Mieście Łęczycy od 2010-2013 roku występował coroczny wzrost stopy bezrobocia, po roku 2013 następował
spadek tego wskaźnika. W roku 2016 stopa bezrobocia w Łęczycy ukształtowała się na poziomie 10,7%. Warto
jednak zaznaczyć, że tendencja kształtowania się stopy bezrobocia była zbliżona na przestrzeni analizowanych
lat do sytuacji obserwowanej w powiecie łęczyckim oraz województwie łódzkim. Stopa bezrobocia w 2016 roku w
Łęczycy (10,7%) pozostaje wyższa niż w województwie łódzkim (8,6%), co świadczy o niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy w Łęczycy.

Wykres 6. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych według płci w latach 2010-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy
Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy w roku 2016 na terenie Gminy Miasto Łęczyca
zamieszkiwało 878 bezrobotnych. Z czego 49,6% stanowili mężczyźni, a 50,4% kobiety. W latach 2010-2013
liczba bezrobotnych wzrastała do poziomu 1246 osób, a następnie w latach 2014-2016 spadała do 878 osób.
Przyjmując za rok bazowy 2010 liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się do roku 2016 o 18,8%.
Wykres 7. Udział osób bezrobotnych według wykształcenia w latach 2010-2016
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy

Wśród osób pozostających bez pracy w latach 2010-2016 w Łęczycy największy udział mają osoby z
wykształceniem gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym, które łącznie w analizowanych latach stanowią ok.
60% bezrobotnych. Niepokojące wydaje się, że udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym na
przestrzeni analizowanych lat wzrósł o 3 punkty procentowe i w roku 2016 wyniósł 37%. Najmniejszy odsetek
wśród bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem wyższym, których udział w roku 2016 w porównaniu do
roku 2010 nie uległ większym zmianom a obecnie stanowi 8% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W
latach 2010-2016 nie zmienia się również znacząco udział osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym,
który w roku 2016 wyniósł 16%. W analizowanych latach spada udział osób z wykształceniem z wykształceniem

policealnym i średnim zawodowym, przyjmując za rok bazowy 2010 można stwierdzić, że spadek ten wyniósł do
roku 2016 3 punkty procentowe. Zatem stwierdzić można, że wśród bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy dominują osoby bardzo niskim poziomie wykształcenia (gimnazjalne i
niższe oraz zasadnicze zawodowe).
Wykres 8. Udział poszczególnych grup wieku wśród osób bezrobotnych w latach 2010-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy

Biorąc pod uwagę wiek osób bezrobotnych w Łęczycy można stwierdzić, że w latach 2010-2016 nastąpił spadek
udziału osób bezrobotnych w wieku 18-24 (z 20% do 12%), 25-34 (z 26% do 23%). Osoby młode w Łęczycy mają
najmniejszy udział wśród osób bezrobotnych. Niepokojący wydaje się wyraźny wzrost udziału osób starszych
(powyżej 60. roku życia), który w analizowanych latach wyniósł 4 punkty procentowe. Podobnie sytuacja
kształtuje się wśród osób bezrobotnych w wieku 55-59 lat, gdzie zanotowano wzrost udziału o 3 punkty
procentowe. Znaczny odsetek wśród wszystkich bezrobotnych stanowią osoby w wieku 45-54 lata, których udział
w analizowanych latach nie ulegał znacznym zmianom, w roku 2016 grupa ta stanowiła 23% wszystkich
bezrobotnych. Można więc stwierdzić, że niepokojącym zjawiskiem w Łęczycy jest wzrost osób w wieku starszym
pozostających bez pracy, którzy mają mniejszą zdolność przekwalifikowania oraz mniejszą motywację do
podnoszenia swoich kompetencji co sprawia, że są szczególnie zagrożeni zjawiskiem długotrwałego bezrobocia.
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Niekorzystnie kształtuje się również struktura długotrwale bezrobotnych w Łęczycy. Osoby długotrwale
bezrobotne najbardziej narażone są na wykluczenie z życia społecznego, co w dłuższej perfektywnie może
powodować szereg negatywnych zjawisk społecznych. Dane wskazują, że liczba osób pozostających bez pracy
powyżej 12 miesięcy w Łęczycy w latach 2010-2014 corocznie wzrastała, dopiero po roku 2015 nastąpił spadek
liczebności w tej grupie. (Wyk. 9). Jednak jednocześnie od roku 2014 wzrastał wśród długotrwale bezrobotnych
odsetek osób starszych po 60. roku życia. Przyjmując rok 2010 za rok bazowy zauważyć można, że w roku 2016
roku nastąpił wzrost liczby osób długotrwale bezrobotnych o 3,5%. Analizując udział poszczególnych płci w
strukturze długotrwale bezrobotnych, można stwierdzić zmniejszanie się dysproporcji między udziałem
długotrwale bezrobotnych mężczyzn i kobiet. Według danych z 2016 roku różnica wynosiła 22 osoby (3,56%).

Wykres 9. Liczba długotrwale bezrobotnych według płci w latach 2010-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy

W latach 2010-2016 znacznie wzrósł udział długotrwale bezrobotnych w ogóle bezrobotnych. Przyjmując za rok
bazowy 2010 wzrost ten do roku 2016 wyniósł 15 punktów procentowych. W roku 2016 na terenie miasta
Łęczycy udział długotrwale bezrobotnych w ogóle osób zarejestrowanych Powiatowym Urzędzie Pracy wynosi
70%. Ponadto porównując wartość omawianego wskaźnika do danych dla powiatu łęczyckiego i województwa
łódzkiego zauważyć można, że w analizowanych latach 2010-2016 omawiany wskaźnik był znacznie wyższy na
terenie Miasta Łęczyca. Różnice pod względem tego wskaźnika dla Łęczycy i województwa łódzkiego dochodziły
do 27% (2015 roku) Można więc wnioskować, że większość osób bezrobotnych w Łęczycy stanowią osoby
długotrwale bezrobotne, które są grupą narażoną na wykluczenie społeczne oraz ubóstwo.
Wykres 10. Udział długotrwale bezrobotnych w ogólne bezrobotnych w latach 2010-2016 w Łęczycy
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Wykres 11. Udział długotrwale bezrobotnych według wieku w latach 2010-2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP z Łęczycy

Wśród osób długotrwale bezrobotnych w Łęczycy największy udział stanowią osoby w wieku 45-54 oraz 35-44
lata. Udział drugiej z tych grup uległ zwiększeniu w latach 2010-2016 z 18% do 24%. W analizowanym okresie
obserwowano także wzrost udziału osób w wieku 55-59 lat wśród długotrwale bezrobotnych (z 10% do 15%).
Można stwierdzić, że osoby długotrwale bezrobotne w Łęczycy są głównie mieszkańcy powyżej 45 roku życia,
którzy charakteryzują się małą motywacją do poszukiwania pracy, często niskim wykształceniem co sprawia, że
są szczególnie zagrożeni zjawiskiem wykluczenia społecznego.
Wykres 12. Udział długotrwale bezrobotnych według wykształcenia w latach 2010-2016
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Wśród osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w Łęczycy największy udział w latach 2010-2016
mają osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (41%). Kolejną liczną grupę stanowią osoby z
wykształceniem zasadniczym zawodowym, jednak na przestrzeni analizowanych lat wystąpił spadek udziału tej
grupy wśród długotrwale bezrobotnych o 3 punkty procentowe. Niepokojący wydaje się fakt, że w latach 20102016 nastąpił wzrost osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy z wykształceniem ogólnokształcącym (z
10% do 14%) oraz wyższym (z 4% do 6%). W Łęczycy wystąpił zmniejszył się odsetek osób długotrwale
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PUP w Łęczycy

bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, który w roku 2016 ukształtował się na
poziomie13%, a spadek od roku 2010 wyniósł 3 punkty procentowe.
Podsumowując trzeba stwierdzić, że na terenie miasta Łęczyca sytuacja osób bezrobotnych staje się z jednej
strony coraz bardziej korzystna ze względu na spadek stopy bezrobocia oraz zmniejszanie się liczby osób
bezrobotnych, jednak nadal w porównaniu do powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego sytuacja na rynku
pracy w Łęczycy jest niekorzystna.
Coraz mniejszą część potencjalnych pracowników stanowią osoby młode, które są grupą pożądaną na rynku
pracy. Liczną grupę za to stanowią osoby starsze, które mają często mniejsze możliwości przekwalifikowania
oraz słabszą motywację do podjęcia pracy. Dlatego też pogłębiona analiza wskazuje na niekorzystną sytuację
osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym, do których można zaliczyć osoby długotrwale bezrobotne z
niskim wykształceniem oraz starszym wieku.
Przyczynami bezrobocia na terenie miasta Łęczycy są m.in.:


Niski poziom wykształcenia mieszkańców;



Niski poziom rozwoju gospodarczego miasta;



Brak atrakcyjnych ofert pracy;



Niska motywacja do podjęcia pracy oraz dezaktualizacja kwalifikacji wśród osób długotrwale
bezrobotnych;



Wysoki udział długotrwale bezrobotnych w strukturze osób pozostających bez pracy.

Ubóstwo i wykluczenie społeczne
Diagnozując sytuację społeczną w Mieście Łęczycy przeprowadzono analizę danych związanych z korzystaniem
ze świadczeń pomocy społecznej oraz poziomem ubóstwa, które w sposób bezpośredni związane są z opisaną
wyżej sytuacją na rynku pracy. Ponadto w dłuższej perspektywie korzystanie z pomocy społecznej przez
mieszkańców może przyczynić się do szeregu negatywnych zjawisk społecznych i wykluczenia społecznego.
Analizie zostały poddane dane związane z udzielaniem świadczeń pomocy społecznej w Łęczycy.
W Łęczycy działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, którego zakres działań obejmuje zadania wynikające z
ustawy o pomocy społecznej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i
rodzinom, których dochód nie przekracza określonego kryterium dochodowego, przy jednoczesnym wystąpieniu
co najmniej jednej z okoliczności, którymi są m.in. niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba,
alkoholizm lub bezrobocie.
Tabela 4. Osoby w gospodarstwach domowych korzystających z pomocy społecznej wg kryterium dochodowego
w latach 2010-2015
Kryterium
Poniżej kryterium dochodowego
Powyżej kryterium dochodowego
Ogółem

2010
1456
568

2011
1414
572

2024

1986

Lata
2012
1504
394
1898

2013
1790
209
1999

2014
1692
250

2015
1416
193

1942

1609
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS

W latach 2010-2012 w Łęczycy występował coroczny spadek osób w gospodarstwach domowych korzystających
z pomocy społecznej. W roku 2013 zaobserwowano przyrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej
(1999 osób), następne lata 2014 i 2015 charakteryzowały się spadkiem mieszkańców korzystających z pomocy
opieki społecznej. Analizując liczbę osób korzystających z pomocy społecznej według kryterium dochodowego
można stwierdzić, że większa dynamika spadku występuje wśród grupy osób wykazujących dochody powyżej
kryterium dochodowego. W tej grupie, przyjmując za rok bazowy 2010 spadek osób pobierających pomoc z
MOPS’u do roku 2015 wyniósł 66%. Natomiast spadek osób w gospodarstwach domowych korzystających z

pomocy społecznej, które posiadały dochody poniżej kryterium dochodowego w analizowanych latach wyniósł
2,7%. Można więc stwierdzić, że na terenie miasta Łęczyca na przestrzeni lat nie poprawia się sytuacja osób
charakteryzujących się bardzo niskimi dochodami i wymagających ciągłego wsparcia opieki społecznej.
Tabela 5. Liczba osób pobierających zasiłki według rodzaju w latach 2010 -2016
Rodzaj zasiłku

Lata
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Zasiłek stały

136

140

124

126

121

118

120

Zasiłek okresowy

486

454

518

537

582

562

565

Zasiłek celowy

816

789

757

778

787

758

760

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS

Powyższe dane wskazują na spadek liczby osób pobierających zasiłki stałe i celowe w latach 2010-2016. Dla
zasiłków stałych spadek 2010/2016 wynosi 11,8%. (Z 136 do 120), średnioroczne tempo -2%.Dla zasiłków
celowych spadek 2010/2016 wynosi 6,86%. (Z 816 do 760), średnioroczne tempo -1%. Natomiast w przypadku
zasiłków okresowych notowany jest wzrost o 79 osób od poziomu 486 co daje daje 16,3%. 2,5% to średnioroczne
tempo przyrostu
Tabela 6. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w latach 2011-2016
Lata
Liczba dzieci

2011
412

2012
436

2013
407

2014
498

2015
497

2016
495

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOPS

Liczba dzieci korzystających z dożywiania utrzymuje się od 2014 roku na podobnym poziomie - niespełna 500
osób. Jednak przyjmując za rok bazowy 2011 należy zauważyć, iż nastąpił znaczący - 20% - wzrost liczby dzieci
korzystających z dożywiania w porównaniu z rokiem 2016. Najwięcej dzieci korzystających z tego rodzaju
świadczenia pomocy społecznej zanotowano w 2014 roku (498 dzieci), natomiast najmniej w roku 2013 (407
dzieci).
Tabela 7. Struktura rodzin, którym przyznano pomoc według powodów przyznania pomocy [%]
Lata
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała lub ciężka
choroba
Bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych

88
77
24

80
71
23

85
74
24

85
73
25

86
72
24

85
72
24

85
72
24

46

43

41

38

40

44

44

22

19

23

21

20

4

5

Alkoholizm
Narkomania
Potrzeba ochrony
macierzyństwa
Przemoc w rodzinie

11
0

10
0

11
0

12
0

11
0

13
0

13
0

8

8

13

14

12

15

15

-

0

1

1

1

1

1
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Analizując strukturę rodzin, które otrzymywały pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w
latach 2010-2016 można stwierdzić, że głównym powodem było ubóstwo. Przyjmując za rok bazowy 2010 do
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2016 roku można zaobserwować, iż nastąpił nieznaczny spadek liczby rodzin korzystających z pomocy z tego
powodu o 3 punkty procentowe. Duży udział stanowią również rodziny w których wstępuje bezrobocie. W roku
2016 udział tych rodzin w ogóle rodzin korzystających z pomocy społecznych wynosił 72% oraz rodziny w których
występuje długotrwała lub ciężka choroba. W analizowanych latach nastąpił znaczny spadek liczby rodzin, w
których występowała bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Niepokojący wydaje się wzrost
udziału rodzin, które otrzymują pomoc z MOPS ze względu na potrzebę ochrony macierzyństwa. Zauważalny jest
również nieznaczny wzrost udziału rodzin, w których występuje problem choroby alkoholowej. Udział rodzin
korzystających z pomocy społecznej ze względu na niepełnosprawność kształtuje się na poziomie 24%. W
Łęczycy nie występuje konieczność obejmowania rodzin pomocą ze względu na narkomanię, a udział rodzin,
które zostały objęte pomocą ze względu na występowanie przemocy w rodzinie stanowi 1%. Można więc
stwierdzić, że na terenie miasta Łęczyca największy udział korzystających z pomocy społecznej stanowią rodziny
z problemami ubóstwa, bezrobocia oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby. Występowanie ubóstwa jest związane
z długotrwałym bezrobociem, niskim poziomem wykształcenia, brakiem motywacji do poprawy swojej sytuacji
oraz ze zjawiskiem dziedziczenia biedy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2008-2015 realizował projekt z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki „Łęczycka integracja” za łączną kwotę 2.256.213,83 zł. W ramach tego projektu objęto wsparciem 293
beneficjentów ostatecznych. Zadanie to miało na celu kompleksowe wsparcie z zakresu aktywnej integracji i
pracy socjalnej dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w wieku aktywności zawodowej,
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Tabela 8: Liczba osób niepełnosprawnych w latach 2010-2016
Rok

Kobiety

Mężczyźni

Niepełnosprawni
w ogóle ludności miasta

Ogółem

2010

371

412

783

5,2%

2011

404

399

803

5,4%

2012

436

406

842

5,6%

2013

361

386

747

5,1%

2014

366

427

793

5,4%

2015

351

404

755

5,2%

2016

303

365

668

4,6%
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Jedną z grup korzystających z pomocy społecznej oraz narażonych na wykluczenie społeczne są osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności. W Łęczycy w latach 2010-2016 widoczne jest zróżnicowanie pod względem
liczby osób niepełnoprawnych. Jednak przyjmując za rok bazowy 2010 można stwierdzić, że do roku 2016 liczba
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zmalała o 15%. Rok 2012 charakteryzował się największą liczbą osób
niepełnosprawnych zamieszkujących Łęczycę (842 osoby) co stanowiło 5,6% ogółu ludności miasta. Można
także stwierdzić, że większą część osób niepełnosprawnych stanowią mężczyźni. Analizując udział procentowy
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w ogóle mieszkańców Łęczycy można zauważyć, że oscyluje on w
granicach od 4,6% (2016 rok) do 5,6% (2012 rok).
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Na terenie Miasta Łęczyca funkcjonuje Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, który oprócz całodobowej opieki
oraz rehabilitacji zapewnia także terapię rozrywkową, czyli uczestnictwo w życiu towarzyskim i kulturalnym. Na
poziomie integracji międzypokoleniowej DPS współpracuje ściśle z okolicznymi przedszkolami, szkołami
podstawowymi, gimnazjalnymi oraz wolontariuszami. W zakresie aktywizacji prowadzona jest terapia
pedagogiczna w formie warsztatów, pogadanek, rozmów indywidualnych i grupowych mająca na celu rozwijanie
komunikacji oraz relacji interpersonalnych.

Tabela 9. Placówki pomocy społecznej w Łęczycy
Lata

Rodzaj

2010

Domy pomocy społecznej

2011

2012

2013

2014

2015

1

1

1

1

1

1

Miejsca

51

49

49

51

51

52

Mieszkańcy

51

49

49

51

51

52

W tym mieszkańcy miasta Łęczyca

24

22

23

27

19

23

0

0

32

19

19

32

51

49

17

32

32

20

Mieszkańcy - osoby w podeszłym wieku
Mieszkańcy - przewlekle somatycznie chorzy
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W okresie od 2010 do 2015 roku nie zaobserwowano znaczących zmian w liczbie miejsc oraz mieszkańców,
którzy korzystali z usług domu pomocy społecznej. Można jednak zauważyć, że w analizowanych latach
wszystkie miejsca w domu pomocy społecznej były zajęte. Od roku 2012 z domu pomocy społecznej zaczęły
korzystać również osoby w podeszłym wieku, które w 2015 roku stanowiły aż 61,5% wszystkich osób
przebywających w ośrodku. Przyjmując za rok bazowy 2010 spadek przewlekle chorych znajdujących się w domu
pomocy społecznej do roku 2015 wyniósł 61%. Z Domu Pomocy Społecznej w latach 2010-2015 korzystało od 19
(2014 rok) do 27 (2013 rok) mieszkańców miasta Łęczycy. Można stwierdzić, że na przestrzeni analizowanych
lata liczba mieszkańców Łęczycy, którzy byli objęci pomocą Domu Pomocy Społecznej nie zmienia się znacząco,
co świadczy o ciągłej potrzebie obejmowania osób starszych oraz chorych opieką przez ośrodki całodobowej
opieki.
Ponadto w Łęczycy działa Środowiskowy Dom Samopomocy, z którego na przestrzeni lat 2010-2016 korzystało
przeciętnie ok. 33 mieszkańców miasta Łęczyca.
Miasto Łęczyca dysponuje gminnymi zasobami mieszkaniowymi w tym mieszkaniami socjalnymi. W latach 20102016 występuje coroczny wzrost zadłużenia zarówno gminnych lokali mieszkalnych, jak i gminnych lokali
socjalnych. Przyjmując za rok bazowy 2010 zadłużenie do roku 2016, gminnych lokali socjalnych wzrosło niemal
dwukrotnie. Naliczane zadłużenie powiększają także odsetki. Można stwierdzić, że naliczane odsetki od
zadłużenia gminnych lokali socjalnych w latach 2010-2016 wzrosły ponad dwu i pół krotnie. Wysoce niepokojący
wydaje się także coroczny wzrost zadłużenia mieszkań gminnych (przyjmując za rok bazowy 2010, wzrost
zadłużenia zwiększył się o ponad 48 punktów procentowych). Wzrost ten może być spowodowany pogorszaniem
sytuacji ekonomicznej mieszkańców zamieszkujących mieszkania gminne.
Tabela 10. Zaległości i odsetki w opłatach za mieszkanie w gminnych lokalach socjalnych w latach 2010-2016 [zł]
Lata
2010
Zaległości
Odsetki

2011

2012

2013

2014

2015

2016

192548,43

211999,76

238405,17

271052,81

304635,61

336749,80

384546,35

65863,73

76355,05

98050,28

117872,98

144411,16

160007,12

174121,32
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Można więc stwierdzić, że w Łęczycy z pomocy społecznej korzystają mieszkańcy ze względu na ubóstwo,
bezrobocie oraz długotrwałą i ciężką chorobę. Jak wskazały przedstawione dane w Łęczycy występuje zjawisko
dziedziczenia biedy, o czym może świadczyć m.in. wzrost zadłużenia lokali gminnych. Ponadto duży odsetek
społeczeństwa Łęczycy (ok. 10%) posiada dochody poniżej kryterium dochodowego. Istotne jest również, że w
związku z ukształtowaniem się niekorzystnej sytuacji demograficznej w Łęczycy ze wsparcia przez instytucje
społeczne coraz częściej korzystają osoby w podeszłym wieku.

21

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Patologie społeczne i przestępczość
Jakość życia mieszkańców związana jest również bezpośrednio z poziomem bezpieczeństwa i występowaniem
zjawisk patologicznych na terenie miasta.
W Mieście Łęczycy w roku 2016 założono 50 niebieskich kart1, na przestrzeni lat 2010-2016 można stwierdzić
znaczny wzrost liczby procedur związanych z niebieskimi kartami. Najmniej niebieskich kart zostało założonych w
roku 2011 (4 karty). W roku 2016 w porównaniu do 2010 założono zatem ponad dwu i pół krotnie więcej kart
(278%), czyli 178% więcej. W roku 2016 Policja na terenie miasta Łęczyca wszczęła 28 spraw w ramach
procedury „Niebieska Karta”.
Tabela 11. Liczba niebieskich kart w latach 2010-2016

Na terenie miasta Łęczycy w latach 2013-2016
corocznie występuje spadek liczby przestępstw.
rok
Liczba niebieskich kart
Przyjmując za rok bazowy 2013 można stwierdzić, że
2010
18
do roku 2016 nastąpił spadek liczby przestępstw o
2011
4
20%. Na przestrzeni analizowanych lat widoczne jest
2012
25
zróżnicowanie liczby popełnianych przestępstw
2013
16
poszczególnych kategoriach. W roku 2015 nastąpił
2014
40
znaczy wzrost liczby przestępstw gospodarczych
2015
49
(51), które w następnym roku zmalały do 21. Warto
2016
50
również zaznaczyć, że od 2014 roku w Łęczycy w
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w
większym natężeniu wystąpiły przestępstwa
Łęczycy
narkotykowe, których odnotowano 24, w kolejnych
latach nastąpił spadek ich liczby, jednak nadal w 2016 roku na terenie miasta występują przestępstwa tego
rodzaju (13). W latach 2013-2016 nastąpił znaczy spadek liczby rozbojów, kradzieży rozbójniczych czy
wymuszeń rozbójniczych. Przyjmując za rok bazowy 2010 spadek do 2016 wyniósł 77%. Do najbardziej licznych
grup przestępstw kryminalnych w omawianym okresie w Łęczycy można zaliczyć czyny karalne z pełnego
katalogu przestępstw oraz przestępstwa kryminalne. Jednak w obu przypadkach w latach 2013-2016 zanotowano
spadek liczby przestępstw w tych kategoriach. W Łęczycy coraz mniej popełnia się przestępstw związanych z
prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeźwym. Spadek ten w analizowanych latach wyniósł 61%, można więc
stwierdzić, że poprawia się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Na bardzo zbliżonym poziomie w
analizowanych latach utrzymuje się liczba kradzieży z włamaniem ok. 20 przestępstw tego typu rocznie, za
wyjątkiem roku 2014, kiedy zanotowano 15 takich zdarzeń. Ponadto w roku 2016 na terenie miasta Łęczyca
policja interweniowała 2627 razy.
Wbrew zaprezentowanym statystykom, wskazującym na malejącą liczbę przestępstw na terenie miasta,
mieszkańcy na konsultacjach społecznych zgłaszali uwagi dotyczące niskiego poczucia bezpieczeństwa. Wśród
obszarów postrzeganych jako mniej bezpieczne najczęściej wskazywano centrum miasta oraz okolice słabiej
oświetlone.
Tabela 12. Liczba przestępstw według rodzaju w latach 2013-2016
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Kategoria

Lata
2013

2014

2015

2016

Pełny katalog przestępstw

274

256

255

213

Przestępstwa kryminalne

210

199

174

171

Przestępstwa z wybranych 7x17 kategorii

118

85

81

94

Przestępstwa gospodarcze

23

28

51

21

Kradzież z włamaniem

20

15

19

21

Kradzież cudzej rzeczy
Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie
rozbójnicze
Przestępstwa narkotykowe

54

33

29

43

13

13

5

3

1

24

3

13

1 Obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Uszkodzenie mienia
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież samochodu i poprzez włamanie
Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
Suma

24

17

23

20

4

6

5

5

2

1

2

2

36
779

15
692

13
660

14
620
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Edukacja
Jakość oraz dostępność do usług z zakresu edukacji jest ważnym składnikiem wpływającym na sytuację
społeczną w danej jednostce samorządu terytorialnego. Jest to istotne ze względu na potrzebę dostosowania
usług z zakresu edukacji do istniejącej sytuacji demograficznej i jej przyszłych zmian oraz dopasowania oferty
kształcenia do potrzeb rynku pracy. Szkoły jako instytucje wychowawcze mają również wpływ na
przeciwdziałanie oraz zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym i kształtowanie prawidłowych postaw
społecznych.
Na terenie gminy Łęczyca funkcjonują:











Przedszkole Publiczne nr 1,
Przedszkole Publiczne nr 2,
Przedszkole Publiczne nr 4,
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Łęczycy,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy,
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łęczycy,
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jadwigi Grodzkiej.

Analizując średnie wyniki egzaminów szóstoklasistów w 2016 roku w szkołach podstawowych w Łęczycy można
stwierdzić, że zarówno w Szkole Podstawowej nr 4 jak i nr 3, wyniki z języka polskiego i części matematycznej
kształtowały się poniżej średniej dla powiatu łęczyckiego oraz województwa łódzkiego. Jednak porównując wyniki
poszczególnych szkół stwierdzić można, że niższe średnie wyniki z części matematycznej oraz z języka
polskiego uzyskały dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 (odpowiednio 35% i 64%). Analizując średnie wyniki z
języka angielskiego w szkołach podstawowych z Łęczycy można stwierdzić, że kształtowały się one na
podobnym poziomie jak średnia powiatu łęczyckiego, ale dużo niższym niż średnia z tego przedmiotu dla
województwa łódzkiego. Z języka angielskiego wyższy średni wynik uzyskały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4.
Tabela 13. Średni wynik egzaminów szóstoklasisty w roku 2016
Łęczyca
Przedmioty

Powiat
łęczycki

Województwo
łódzkie

Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Marii Konopnickiej w Łęczycy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25.
Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy

Język polski

64%

65%

68,4%

70%

Matematyka
Język angielski

35%
64%

39%
63%

47,0%
63,1%

54%
71%
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Podając analizie średnie wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego w Łęczycy można stwierdzić, że uczniowie
łęczyckiego gimnazjum uzyskali niższe średnie wyniki niż w powiecie łęczyckim oraz województwie łódzkim ze
wszystkich części egzaminu gimnazjalnego oprócz języka angielskiego. Najniższe średnie wyniki oraz najbardziej
odbiegające od średniej dla powiatu oraz województwa uczniowie gimnazjum w Łęczycy uzyskali z języka
polskiego (66%) oraz matematyki (42,8%). Średni wynik z języka angielskiego na egzaminie gimnazjalnych
ukształtował się na poziomie 67% i był wyższy niż w powiecie łęczyckim i wojewodzie łódzkim.
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Tabela 14. Średni wynik egzaminów gimnazjalnych w roku 2016
Przedmiot

Łęczyca

Powiat łęczycki

Województwo łódzkie

Przedmioty przyrodnicze

47,9%

50,6%

52%

Język polski

66,0%

48,9%

69%

Matematyka

42,8%

57,9%

49%

Historia

53,8%

57,9%

56%

67%

56,5%

64%

38,7%

44%

Język angielski
Podstawowy
Rozszerzony

-

Źródło: opracowanie własne na podstawie OKE Łódź

W Łęczycy w latach 2010-2014 następował coroczny przyrost liczby dzieci uczęszczających do publicznych
placówek wychowania przedszkolnego. W roku 2015 zaobserwować było można spadek liczby dzieci we
wszystkich przedszkolach, co mogło być spowodowane dość dużą liczbą dzieci, które podjęły naukę w szkole
podstawowej w 6. roku życia. Na terenie miasta Łęczycy w 2016 roku wystąpił duży wzrost liczby dzieci
uczęszczających do przedszkoli. Najmniej dzieci uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek im. św. Urszuli Ledóchowskiej, natomiast najwięcej do publicznego Przedszkola nr 2. W latach 20102016 największy przyrost liczby dzieci nastąpił w Przedszkolu nr 1, przyjmując za rok bazowy 2010 liczba dzieci
w roku 2016 wzrosła o 37%.
Tabela 15. Liczba dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w latach 2010-2016
Rodzaj przedszkola

Lata
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Przedszkole nr 1 w Łęczycy

118

117

125

125

149

141

162

Przedszkole nr 2 w Łęczycy

141

141

147

150

170

140

167

Przedszkole nr 4 w Łęczycy
Przedszkole Niepubliczne
Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek im. św. Urszuli
Ledóchowskiej w Łęczycy

143

139

125

141

140

133

160

70

69

75

75

74

61

74
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Liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie Łęczycy ma zmienny charakter w
poszczególnych latach. Jednak obraz ogólny, odwołując się do liczebności z roku 2010, jest negatywny, bowiem
nastąpił spadek liczby uczniów o 199 osób. Największy ubytek uczniów, aż o 29 punktów procentowych
zanotowano w gimnazjum (w stosunku do roku bazowego 2010 - 121 osób). W drugiej kolejności wysoki spadek
zanotowano w Szkole Podstawowej nr 4. Przyjmując za rok bazowy 2010 do roku 2016 spadek ten się osiągnął
ponad 18 punktów procentowych. Łącznie w okresie 2010-2016 w szkołach podstawowych w Łęczycy ubyło 78
uczniów.
Tabela 16. Liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w latach 2010-2016
Rodzaj placówki szkolna
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Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii
Konopnickiej w Łęczycy
Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25
Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Łęczycy

Lata
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

427

435

421

419

397

407

351

446

437

435

429

445

496

444

416

388

410

388

345

312

295

Źródło: opracowanie własne po podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy

W latach 2012-2015 można zaobserwować znaczny coroczny spadek liczby uczniów szkół ogólnokształcących.
Duże różnice w liczbie uczniów na przestrzeni lat można zauważyć również w szkołach policealnych oraz
artystycznych. W szkołach zawodowych w latach 2010-2015 liczba uczniów spadła 39 osób.
Tabela 17. Liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych w Mieście Łęczycy
Lata

Typ szkoły ponadgimnazjalnej

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Szkoły zawodowe

234

217

169

165

183

195

Szkoły artystyczne

97

106

114

119

118

83

799

845

813

741

667

625

0

13

60

96

35

34

Szkoły ogólnokształcące
Szkoły policealne
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Ponadto poniższa tabela (Tabela 18) przedstawia wskaźniki dotyczące sytuacji w placówkach wychowania
przedszkolnego w Gminie Miasto Łęczyca, powiecie łęczyckim oraz w województwie łódzkim, które pozwolą na
ocenę sytuacji i dostępności do placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Miasto Łęczyca oraz
identyfikację potrzeb z zakresu wychowania przedszkolnego.
Tabela 18. Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Mieście Łęczycy – wskaźniki w latach 2010-2015
Lata

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1
tys. dzieci w wieku 3-5 lat

Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w
placówce wychowania przedszkolnego

Łęczyca

Łęczyca

Powiat łęczycki

819
623
846
847
964
1 004

Województwo łódzkie

468
485
579
632
679
751

643
705
709
754
808
847

0,92
1,32
1,02
0,97
0,87
0,85

Powiat łęczycki

Województwo łódzkie

2,08
2,35
2,03
1,78
1,73
1,73

1,33
1,34
1,31
1,25
1,18
1,15
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Analizując wskaźniki dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Miasto Łęczyca można stwierdzić,
że sytuacja pod względem dostępności do przedszkoli w Łęczycy jest korzystna. W latach 2010-2015 liczba
dzieci w wieku 3-5 lat przypadających na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego w Łęczycy
kształtowała się na poziomie znacznie niższym niż w powiecie łęczyckim i województwie łódzkim. Ponadto w
latach 2010 i 2013-2015 wskaźnik ten kształtował się poniżej 1, co oznacza, że wszystkie dzieci w wieku
przedszkolnym mogły skorzystać z opieki placówek wychowania przedszkolnego. W gminie Miasto Łęczyca
ponadto w latach 2010 i 2012-2015 corocznie wzrasta liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat, a wskaźnik ten jest wyższy niż w powiecie łęczyckim i województwie łódzkim.
Sytuacja ta spowodowana jest zwiększeniem liczby grup w przedszkolach oraz liczby dzieci uczęszczających do
poszczególnych oddziałów w placówkach przedszkolnych.
Tabela 19. Współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w latach 2010-2015 [%]
Szkoły gimnazjalne

Łęczyca

Powiat łęczycki

Województwo łódzkie

2010

113,45

101,24

99,46

97,23

102,74

101,65

2011

116,54

102,92

100,55

90,95

100,67

101,28

2012

119,84

104,44

99,85

96,73

100,18

100,90

2013

115,12

102,20

99,20

106,33

101,48

100,33

2014

101,46

94,08

95,43

97,01

100,47

99,47

2015

98,31

89,23

91,63

93,07

101,51

100,03
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Łęczyca

Powiat łęczycki

Województwo łódzkie
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Analizując współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach podstawnych w latach 2010-2015 można stwierdzić, że
coraz mniej dzieci spoza obszaru miasta uczęszcza do szkół podstawowych w Gminie Miasto Łęczyca. Do roku
2014 wskaźnik ten utrzymywał się powyżej 100%, jednak w 2015 roku współczynnik skolaryzacji brutto w
szkołach podstawowych spadł i wyniósł 98,31%. Porównując sytuację pod względem omawianego wskaźnika w
powiecie łęczyckim oraz województwie łódzkim można stwierdzić, że jest ona korzystniejsza w Łęczycy, jednak
niepokojący wydaje się fakt spadku wartości współczynnika skolaryzacji brutto.
W szkołach gimnazjalnych w Łęczycy w latach 2010-2015 współczynnik skolaryzacji oprócz 2013 roku
kształtował się poniżej 100%, co świadczy o wybieraniu przez młodzież szkól gimnazjalnych poza obszarem
miasta. Ponadto można stwierdzić, że współczynnik skolaryzacji brutto w szkołach gimnazjalnych jest niższy niż
w powiecie łęczyckim oraz województwie łódzkim.
Warto również wspomnieć, że placówki szkolne na terenie Łęczycy pozyskują i realizują projekty z funduszy poza
gminnych. Na przykład w 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 3 realizowano projekt zakresu wychowania
ekologicznego pt. „Czy mniejszy, czy duży chce przyrodzie służyć” sfinansowany z funduszu WFOŚiGW. Z tego
samego źródła sfinansowano realizację kilku innych projektów z zakresu wychowania przedszkolnego. Stwierdzić
można, że głównym źródłem finansowym placówek oświatowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Można więc stwierdzić, że w placówkach oświatowych w Łęczycy występuje nie tylko spadek liczby uczniów, ale
także spadek współczynnika skolaryzacji, który kształtuje się poniżej 100%. Sytuacja ta związana jest ze
spadkiem urodzeń w Łęczycy, ale także z niskim poziomem nauczania w szkołach, który może determinować
wybór placówek oświatowych poza miejscem zamieszkania. Natomiast ogólny niski poziom edukacji w szkołach
na terenie Łęczycy, który ma swoje odzwierciedleniem w poziomie zdawalności poszczególnych egzaminów
może być związany z ogólnym niskim poziomem wykształcenia mieszkańców, w tym rodziców uczniów.

Aktywność społeczna – kapitał społeczny
Jednym z przejawów aktywności obywatelskiej jest udział w wyborach parlamentach i samorządowych, a także
zaangażowanie w ważne dla miasta decyzje i działania, takie jak budżet obywatelski oraz inicjatywa lokalna. W
Mieście Łęczycy nie wdrożono narzędzia jakim jest budżet obywatelski.
W Mieście Łęczycy frekwencja wyborcza w 2014 roku wyborach samorządowych wyniosła 52,35%. Była ona
wyższa niż frekwencja w województwie łódzkim (29,75%) oraz powiecie łęczyckim (45,12%). Natomiast w
wyborach parlamentarnych w Łęczycy odnotowano frekwencję wyborczą na poziomie 47,20% i była ona niższa
niż w województwie łódzkim (53,4%) oraz powiecie łęczyckim.
Jednym z ważnych przejawów aktywności obywatelskiej jest funkcjonowanie organizacji pozarządowych w
jednostce samorządu terytorialnego. Według najnowszych danych z 2016 roku na terenie Łęczycy funkcjonowały
łącznie 43 organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe na terenie miasta Łęczycy charakteryzują się
zróżnicowaną strukturą oraz obszarem działalności. W roku 2016 na terenie miasta działało:


11 organizacji pozarządowych zaliczanych do szerokiej definicji organizacji pozarządowych (kluby
sportowe);



32 organizacje pozarządowe zaliczane do wąskiej definicji organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i
fundacje).
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Z punktu widzenia efektywności działalności trzeciego sektora ważnym miernikiem jest liczebność organizacji
pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego, którym przysługują specjalne uprawnienia
m.in. do pozyskiwania 1% z podatku dochodowego czy zwolnienia z podatków i opłat skarbowych. Analizując
liczbę organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego w przeliczeniu na 10 000
mieszkańców zauważyć można, że na terenie miasta Łęczyca wskaźnik ten był niższy w roku 2014 niż w
województwie łódzkim (1,8) i wynosił 1,32.
Na terenie miasta funkcjonuje 11 klubów sportowych, z czego 4 stanowią Uczniowskie Kluby Sportowe, 3
miejskie kluby sportowe (z czego jeden międzyszkolny). Analizując sporty uprawiane w poszczególnych klubach
sportowych można stwierdzić, że w Łęczycy kluby sportowe zajmują się uprawianiem takich dyscyplin jak m.in.
2

www.mojepolis.pl, dostęp dnia 03.03.2016 roku

piłka nożna, lekkoatletyka, tenis oraz sztuki walki. Kluby sportowe prowadzą działalność skierowaną do różnych
grup wiekowych.
Organizacje pozarządowe w Łęczycy charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem pod względem
działalności oraz grup odbiorców. Do większych oraz prężniej działających organizacji pozarządowych, których
działalność skierowana jest do osób starszych, można zaliczyć Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Do organizacji zajmujących się ogólnym rozwojem miasta można zaliczyć
m.in. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej. Dużą
grupę organizacji pozarządowych w Łęczycy stanowią organizacje zajmujące się działaniami zakresu opieki
medycznej oraz społecznej. Do tej grupy należą m.in. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala w Łęczycy,
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy czy Stowarzyszenie Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych.
W zakresie przeciwdziałania chorobie alkoholowej w Łęczycy funkcjonuje Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin
Abstynenckich Klubu „Przebudzenie”. W zakresie działań turystycznych na terenie miasta funkcjonuje
Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Ziemi Łęczyckiej. Prężnie
działającą organizacją, która swoje działania kieruje do dzieci jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski
w Łęczycy. Istotne jest również, że na terenie miasta Łęczyca funkcjonuje organizacja pozarządowa działająca
na rzecz lokalnej przedsiębiorczości - Stowarzyszenie Kupców Łęczyckich i Strefy.
W celu pogłębiania analizy działalności organizacji pozarządowej przedstawiono dane związane z konkursami
ofert na realizację zadań publicznych organizowanych przez Urząd Miejski w Łęczycy w 2016 roku
Tabela 20. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z Miastem Łęczyca
w 2016 roku

Liczba ogłoszonych
konkursów ofert
Liczba ofert złożonych w
otwartych konkursach
ofert
Liczba umów zawartych
na realizację zadania
Liczba osób
zaangażowanych lub
które skorzystały z
realizacji programu
[osób]
Wysokość środków
finansowych [zł]
Środki własne organizacji
pozarządowych [zł]

W zakresie
wpierania i
upowszechniania
kultury fizycznej

W zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania
szans tych rodzin i osób

W zakresie
wspierania
rodzin i systemu
pieczy
zastępczej

W zakresie
rozwiązywana
problemów
alkoholowych

2

1

1

1

1

8

1

1

6

1

7

1

1

6

1

26

1111

50

2500

35 (liczba
uczestników
3160)

303500

7970,91

66000

187000

8000

78125,66

0

7863,38

52063,91

23722,01

W zakresie
turystyki i
krajoznawstwa
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Urząd Miejski w Łęczycy w 2016 roku ogłaszał otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w pięciu
obszarach: (1) wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, (2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i
osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, (3) wspierania rodzin i systemu
pieczy zastępczej, (4) rozwiązywana problemów alkoholowych oraz (5) turystyki i krajoznawstwa. Łączna kwota
przeznaczona na realizację zadań publicznych przez Urząd Miejski w Łęczycy w roku 2016 roku wyniosła
572 470,9 zł, a środki własne organizacji pozarządowych przeznaczone na realizację tych zadań wyniosły
161 775 zł, co stanowiło 28% kwoty przekazanej przez urząd miasta. Największą kwotę przeznaczono oraz
największą liczbę umów zawarto na realizację zadań w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej,
natomiast najmniejsze środki przeznaczono na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Liczną grupę
stanowią również projekty realizowane w zakresie rozwiązywana problemów alkoholowych za łączną kwotę
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187 000 zł (6 projektów). Kwoty udostępnione poszczególnym organizacjom na realizację zadań publicznych
wahają się od 3 tys. zł do prawie 70 tys. zł. Można więc uznać, że w Łęczycy występuje duże zróżnicowanie pod
względem wartości projektów realizowanych w ramach zadań publicznych. W 2016 roku z dotacji urzędu miasta
na realizację zadań skorzystało 16 organizacji pozarządowych, stanowią one 37% wszystkich organizacji
zarejestrowanych na terenie miasta Łęczyca. Oprócz wsparcia finansowego Urząd Miejski w Łęczycy udziela
organizacjom pozarządowym również wsparcia pozafinansowego poprzez m.in. udostępnianie sal, sprzętu czy
sceny.
Organizacje pozarządowe działające na ternie Łęczycy realizują również projekty finansowane z m.in. funduszy
norweskich oraz konkursów ogłaszanych przez poszczególne ministerstwa.
Jednak trzeba stwierdzić, że stosunkowa dużo aktywność organizacji pozarządowych w realizacji zadań
publicznych nie ma bezpośredniego przełożenia na zaangażowanie w sprawy lokalne oraz marginalizuje funkcję
strażniczą organizacji pozarządowych.

Kultura i czytelnictwo
Instytucje kultury oraz biblioteki pełnią istotną rolę w życiu społeczności lokalnej. W związku z tym
przeprowadzając diagnozę społeczną ważne jest przedstawienie sytuacji związanej ze stanem oraz jakością
świadczonych usług z zakresu kultury i czytelnictwa w gminie. Do instytucji kulturalnych na terenie Łęczycy
można zaliczyć:
1.

Muzeum w Łęczycy,

2.

Dom Kultury w Łęczycy,

3.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy z filią nr 4 oraz odziałem dla dzieci.

Instytucje kulturalne w Łęczycy prowadzą wieloaspektową działalność z zakresu upowszechniania kultury,
edukacji artystycznej i językowe dzieci i młodzieży, ochrony dziedzictwa narodowego oraz realizują także zadania
z zakresu kultury fizycznej i sportu. Uczestnikami cyklicznych warsztatów są głównie dzieci, młodzież oraz
seniorzy, natomiast większe imprezy plenerowe gromadzą mieszkańców Miasta, jak i mieszkańców sąsiednich
miejscowości oraz turystów.
Jedną z działających instytucji kulturalnych na terenie Miasta Łęczyca jest Muzeum w Łęczycy, którego siedziba
na znajduje się na zamku. Do zdiagnozowania sytuacji tej instrukcji kultury posłużono się m.in. danymi na temat
liczby odwiedzających oraz wydarzeń organizowanych są na terenie muzeum. W latach 2010-2015 można
zaobserwować rosnącą liczbę odwiedzających Muzeum w Łęczycy. W roku 2015 Muzeum w Łęczycy odwiedziło
36 159 osób. Analizując wskaźnik odwiedzających Muzeum w Łęczycy na 10 tys. mieszkańców można
stwierdzić, że jest on dużo wyższy niż w powiecie łęczyckim i województwie łódzkim. W roku 2015 analizowany
wskaźnik w Łęczycy wynosił 24 828 odwiedzających na 10 tys. mieszkańców w powiecie łęczyckim 7 070 osób
na 10 tys. mieszkańców, a w województwie łódzkim na 10 tys. mieszkańców 4 463 osób odwiedziło muzea.
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W Muzeum w Łęczycy organizowane są różnego rodzaju imprezy oświatowe. Poniższa tabela przedstawia liczbę
wydarzeń oświatowych organizowanych w muzeum według rodzaju w latach 2010-2015. W latach 2010-2015
można zauważyć coroczny wzrost liczby organizowanych imprez oświatowych. Do największej grupy wydarzeń w
muzeum należą lekcje, których w roku 2015 zorganizowano 58. Jednak w stosunku do 2014 roku nastąpił spadek
przeprowadzonych lekcji o 25. Znaczy wzrost w analizowanych latach zauważalny jest w liczebności
organizowanych warsztatów oraz imprez plenerowych. Dużą grupę stanowią również odczyty, prelekcje i
spotkania, a także koncerty organizowane w muzeum. Muzeum w Łęczycy w niewielkim stopniu zaangażowane
jest z kolei w organizację konkursów oraz seminariów naukowych. Na terenie muzeum w 2012 zorganizowano 8
seansów filmowych, niestety od 2014 roku nie kontynuowano tego rodzaju działań.

Tabela 21: Liczba imprez oświatowych organizowanych w muzeum w latach 2010-2015
Rodzaj

Lata
2010

Odczyty/prelekcje/spotkania

2011

2012

2013

2014

2015

10

8

14

10

12

13

1

1

8

2

0

0

Koncerty

11

8

12

10

14

14

Konkursy

1

3

3

1

2

1

Warsztaty

13

10

7

13

7

35

5

11

14

7

6

11

59

57

58

77

83

58

0

0

3

0

1

2

100

98

119

120

125

134

66,1

65,1

79,7

80,8

84,9

92,0

Seanse filmowe

Imprezy plenerowe
Lekcje zajęcia
Sesje i seminaria naukowe/sympozja
Ogółem
Imprezy oświatowe w muzeach na 10 tys.
mieszkańców

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędu miast

Istotną rolę w życiu kulturalnym miasta pełni Dom Kultury w Łęczycy, który oprócz różnorodnych zajęć stałych
(zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, kursy językowe dla dzieci) organizuje również szereg wydarzeń i
imprez m.in. obchody międzynarodowego dnia dziecka, międzynarodowe plenery malarskie, kiermasz świąteczny
czy przeglądy twórcze seniorów. Ponadto w Domu Kultury działa Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Ciekawym przedsięwzięciem prowadzonym w Domu Kultury w Łęczycy jest Dziecięca Redakcja Telewizyjna, w
której dzieci w wieku 7-13 lat tworzą program telewizyjny. Można zatem stwierdzić, że oferta Domu Kultury
skierowana jest do różnych grup odbiorców. Ponadto warto podkreślić, że Dom Kultury w Łęczycy realizował dwa
projekty z Narodowego Centrum Kultury pt. „DK Plus – Inicjatywy Lokalne” za łączną kwotę 31 933 zł oraz projekt
finansowany z Łódzkiego Domu Kultury pt. „Z muzyką przez świat – pierwsza płyta kapeli łęczyckiej” o wartości
4 059,00 zł.
Do diagnozy stanu oraz jakości życia kulturalnego w Łęczycy posłużą również dane dotyczące liczby osób
biorących udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez miasto oraz liczby wydarzeń według
rodzaju. W latach 2011-2015 liczba uczestników wydarzeń kulturalnych charakteryzowała się dużą zmiennością
w poszczególnych latach. Najwięcej osób, które brały udział w wydarzeniach kulturalnych na terenie Łęczycy
odnotowano w 2013 roku (9 600 osób), natomiast najmniej w roku 2012 (4 725 osób). Przyjmując za rok bazowy
2013 w którym odnotowano największą liczbę osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych można
stwierdzić, że w 2015 roku nastąpił spadek liczby osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych o 50%.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy
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Wykres 13. Liczba osób biorących udział w wydarzeniach kulturalnych w latach 2011-2015

Liczba wydarzeń kulturalnych w latach 2011-2015 charakteryzowała się zmiennością. Najwięcej wydarzeń
kulturalnych zorganizowano w roku 2012 (77 wydarzeń), natomiast najmniej w roku 2011 (40 wydarzeń). W roku
2015 na terenie miasta odbyło się 51 imprez kulturalnych. W analizowanych latach widoczny jest duży spadek
organizowanych konkursów oraz występów amatorskich. Od roku 2015 na terenie miasta Łęczyca zaczęto
organizować festiwale i przeglądy artystyczne. W 2015 roku zanotowano 10 tego typu inicjatyw. Dużą grupę
wśród wydarzeń kulturalnych w latach 2011-2015 stanowiły również wystawy, których w 2015 roku na terenie
miasta Łęczyca odbyło się 11.
Tabela 22. Liczba wydarzeń kulturalnych według rodzaju w latach 2011-2015
Rodzaj

2011

Lata
2013

2012

2014

2015

Seanse filmowe
Wystawy

0
5

0
15

0
11

10
9

0
11

Festiwale i przeglądy artystyczne
Koncerty

-

-

-

-

10
7

11
5

16
8

14
4

4
6

-

0
5

0
6

0
0

1
0

4

3
11

2
23

2
13

1
10

1
5

-

-

-

-

3
9

40

7
77

13
57

15
56

1
51

Występy zespołów amatorskich
Występy artystów i zespołów zawodowych
Dyskoteki
Prelekcje, spotkania, wykłady
Imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne
Konkursy
Pokazy teatralne
Warsztaty
Inne
Ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Tabela 23. Liczba organizowanych wydarzeń według podmiotu realizującego w 2016 roku
Podmiot

Dom
Kultury

Urząd
Miasta

Biblioteka z
filiami

Muzeum w
Łęczycy

Instytucje
oświatowe

Organizacje
pozarządowe

PTTK

Starostwo
powiatowe

Osoba
prywatna

Liczba

29

6

26

9

5

1

4

1

1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy

W Łęczycy większość wydarzeń kulturalnych organizowanych jest przez Dom Kultury (29 wydarzeń) oraz przez
Bibliotekę wraz z filiami (26 wydarzeń). W realizację imprez kulturalnych włącza się również urząd miasta,
Muzeum w Łęczycy oraz instytucje oświatowe. W Łęczycy zanotowano bardzo niewielkie zaangażowanie
organizacji pozarządowych w organizację wydarzeń w roku 2016 roku W tym okresie tylko 1 NGO zorganizowało
wydarzenie skierowane dla osób wychodzących z choroby alkoholowej. Warto także zauważyć, że na terenie
miasta działa i włącza się w organizację wydarzeń oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Warto również wspomnieć, że wiele z organizowanych wydarzeń jest realizowanych we współpracy instytucji
kultury oraz innych podmiotów.
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Jednak, jak wynika z rozmów z urzędnikami oraz opinii mieszkańców biorących udział w konsultacjach
społecznych, wydarzenia kulturalne w Łęczyccy nie są dostatecznie promowane, nie tylko na obszarze miasta ale
również województwa.
Na terenie miasta Łęczyca znajduje się jedna biblioteka publiczna, jeden oddział biblioteki dla dzieci oraz jedna
filia biblioteki. Działania biblioteki w Łęczycy nie ograniczają się tylko do działań związanych z wypożyczaniem
księgozbioru. Biblioteka jest również ośrodkiem inicjatyw społecznych i kulturalnych. Organizowane są tutaj
konkursy dla dzieci, spotkania z podróżnikami, kursy komputerowe oraz turnieje gieroku
Poniżej przedstawione (na Wykresie 14 i w Tabeli 24) zostały wskaźniki, które pozwolą na ocenę sytuacji i
dostępności do placówek bibliotecznych w Łęczycy oraz identyfikację potrzeb z zakresu placówek kulturalnych na
terenie miasta.

W Łęczycy w latach 2010-2015 wystąpił przyrost liczby czytelników bibliotek publicznych na 1000 mieszkańców.
W roku 2015 z biblioteki na terenie Miasta Łęczycy na 1000 mieszkańców korzystało 2015 osób, dla porównania
w powiecie łęczyckim było to 142 osoby na 1000 ludności, a w województwie łódzkim 154.
Wykres 14. Ludność na 1 placówkę biblioteczną w latach 2010-2015

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Można stwierdzić, że w Mieście Łęczycy wskaźnik ludności przypadający na 1 placówkę biblioteczną w latach
2010-2015 jest dużo wyższy niż powiecie łęczyckim oraz województwie łódzkim. Na przestrzeni analizowanych
lat w roku 2011 i 2012 widać spadek mieszkańców Łęczycy przypadających na placówkę biblioteczną, jednak w
następnych latach omawiany wskaźnik ponownie wzrósł. W roku 2015 na 1 placówkę biblioteczną w Łęczycy
przypadało 7256 osób dla porównania w powiecie łęczyckim było to 3004 osoby, a województwie łódzkim 4226
osób.
Tabela 24. Biblioteki – wskaźniki 2010-2015
Lata
2010

Wypożyczenia księgozbioru na 1 czytelnika w
woluminach
Powiat
Łęczyca
Województwo łódzkie
łęczycki
14,9
17,4
19,2

Księgozbiór bibliotek na 1000 ludności

3 918,6

Powiat
łęczycki
4 262,4

Łęczyca

Województwo łódzkie
3 519,6

2011

17,7

18,9

19,8

3 801,6

4 257,0

3 506,7

2012

38,7

26,8

20,3

3 649,0

4 234,1

3 472,0

2013

21,7

19,8

20,5

3 503,1

4 179,3

3 470,9

2014

19,9

19,8

20,4

3 289,7

4 029,9

3 461,4

2015

20,8

19,5

20,1

3 396,8

4 071,1

3 416,0
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Na podstawie danych stwierdzić można, że na przestrzeni lat 2010-2015 zwiększył się wskaźnik wypożyczeń
księgozbioru na 1 czytelnika. Przyjmując rok 2010 za rok bazowy można zauważyć wzrost liczby wypożyczonych
książek na 1 czytelnika o prawie 40% w roku 2015. Sytuacja pod względem zainteresowania wypożyczeniem
książek jest w Łęczycy była lepsza w porównaniu do powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego w latach
2012-2013 i 2015.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jednak dalsza analiza wskaźników wykazała, że w Łęczycy w latach 2010-2015 corocznie spadają zasoby
księgozbioru na 1000 ludności i wskaźnik ten na koniec okresu analizy był niższy niż w powiecie łęczyckim oraz
województwie łódzkim. Przyjmując za rok bazowy 2010 spadek księgozbioru na 1000 mieszkańców Łęczycy w
roku 2015 wyniósł 13%.
Podsumowując można stwierdzić, że Łęczyca charakteryzuje się wzrostem zainteresowania korzystaniem przez
mieszkańców z bibliotek, przy jednoczesnym negatywnym zjawisku spadku dostępności księgozbioru. Trzeba
również zaznaczyć, że w porównaniu do powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego w Łęczycy występuje
mniejsza dostępność placówek bibliotecznych.
Istotne jest, że wszystkie jednostki kultury znajdujące się na terenie miasta Łęczyca powinny stale podnosić
jakość świadczonych usług oraz uatrakcyjniać ofertę skierowaną do różnych grup odbiorców w szczególności
osób starszych oraz mniej zamożnej młodzieży. W tym celu zasadne wydaje się stwierdzenie, że jednostki
kulturalne powinny włączać mieszkańców w działania kulturalne odbywające się na terenie miasta oraz
angażować w działania i wydarzenia kulturalne organizacje pozarządowe i mieszkańców.

Ochrona zdrowia i opieka medyczna
Dokonując diagnozy społecznej istotne jest również przedstawienie danych związanych z dostępnością oraz
jakością opieki społecznej w badanej jednostce samorządu terytorialnego. Ochrona zdrowia oraz dostępność do
opieki medycznej ma bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców.
Do instytucji zajmujących się usługami medycznymi w Łęczycy można zaliczyć:


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy (Szpital Powiatowy im. św. Faustyny Kowalskiej),



NZOZ Gwardia Życia,



NZOZ Al-dent,



NZOZ Ulmed.

Ponadto w Łęczycy funkcjonują dwa inne prywatne centra medyczne (Olmedica oraz Puls). Na terenie miasta
mają swoje gabinety lekarze specjaliści, którzy świadczą opiekę specjalistyczną z zakresy m.in. chorób
wewnętrznych czy ginekologii.
W Łęczycy mieści się również Szpital Powiatowy, który składa się z 8 oddziałów, 4 pracowni w tym m.in.
rehabilitacyjnej, diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej oraz 25 poradni. Istotne jest, że Szpital Powiatowy w
Łęczycy od 2007 roku posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 9001:2008.
W roku 2012 uzyskał z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia potwierdzenie spełniania wymogów
ustawowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Specjalistyczną opiekę zdrowotną na terenie miasta świadczą również 4 gabinety specjalistyczne z zakresu:
poradni alergologicznej dla dzieci, diabetologii oraz endokrynologii. Ponadto w Łęczycy funkcjonują 4
niepubliczne gabinety stomatologiczne, w tym jeden świadczący usługi z zakresu ortodoncji.
W latach 2010-2015 występowała zróżnicowana liczba podmiotów ambulatoryjnych. Największą liczbę takich
placówek medycznych odnotowano w 2012 roku (22 placówki). W roku 2015 na terenie Miasta Łęczyca działało
17 podmiotów ambulatoryjnych. Na terenie miasta w latach 2010-2015 nie wystąpiły znaczące zmiany w liczbie
aptek. W roku 2015 na terenie Łęczycy działało 10 aptek.
Tabela 25: Liczba podmiotów opieki medycznej
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Lata

Podmioty ambulatoryjne

2010
2011
2012
2013
2014
2015
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Apteki
16
18
22
18
18
17

11
10
11
10
9
10

W celu identyfikacji potrzeb zakresu opieki zdrowotnej na wykresie nr 15 przedstawiana została liczba porad
udzielonych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2010-2015. W Łęczycy w latach 2010-2015
można stwierdzić wzrost osób korzystających z porad podstawowej opieki medycznej. Najmniej porad tego typu
udzielono w 2012 roku (114562 porady). Przyjmując za rok bazowy 2010 można stwierdzić, że w roku 2015
nastąpił przyrost liczby porad zakresu podstawowej opieki medycznej o 2,2%.
Wykres 15: Liczba porad w podstawowej opiece zdrowotnej w latach 2010-2015
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W Łęczycy największy odsetek zgonów spowodowany jest przede wszystkim chorobami układu krążenia
(53,3%), skala tego zjawiska jest większa niż w wojewodzie łódzkim (różnica 9,2 punktu procentowego). Wysoki
odsetek stanowią również zgony spowodowane chorobami nowotworowymi (22,8%), wartość ta jest niższa w
porównaniu do statystyk dla województwa łódzkiego. Zbliżony jest udział chorób układu krążenia, jako przyczyn
zgonu w Łęczycy (4,6%) oraz województwie łódzkim (5,8%).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie www.polskawliczbach.pl
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Wykres 16. Wybrane przyczyny zgonu w roku 2015

Analizując wskaźnik zgonów na 1000 mieszkańców można stwierdzić, że w 2015 roku wynosił 13,3 i był on
wyższy niż zanotowany w województwie łódzkim (12,5)3.
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Podsumowując na terenie miasta Łęczycy znajdują się zarówno ośrodki zdrowia świadczące podstawową opiekę
zdrowotną, jak i gabinety specjalistyczne. Istotne jest, że na terenie miasta znajduje się Szpital Powiatowy, który
świadczy szeroki zakres usług medycznych. Niepokojący wydaje się jednak fakt rosnących potrzeb w zakresie
korzystania z porad medycznych oraz wysokiego udziału zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia.
Dane te mogą świadczyć o złej sytuacji zdrowotnej mieszkańców.

3

www.polskawliczbach.pl

2. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej
Na terenie Miasta Łęczyca ukształtowała się niekorzystna sytuacja demograficzna, co związane jest w
szczególności z emigracją osób wieku produkcyjnym i w konsekwencji ukształtowaniem się niekorzystnej
struktury ludności pod względem ekonomicznych grup wieku. Stwierdzić można, że na terenie miasta występuje
problem stopniowego starzenia się społeczeństwa. Sytuację tę może nasilać fakt szybkiego dostosowywania się
mieszkańców miasta Łęczycy do nowego modelu rodziny oraz nowych trendów kulturowych, co ma swoje
odzwierciedlenie m.in. w spadku liczby urodzeń.
W Łęczycy występuje niekorzystna sytuacja dotycząca osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotyczy to
przede wszystkim osób długotrwale bezrobotnych powyżej 50. roku życia i zarazem bezrobotnych o niskim
poziomie wykształcenia. Przyczynami bezrobocia na terenie miasta Łęczyca są m.in.: zmiany w strukturze
gospodarki miasta oraz właściwości i kwalifikacje kapitału ludzkiego. Obserwowana historycznie monokultura
gospodarcza, ustalona na przestrzeni lat rodzajowa struktura działalności gospodarczej oraz brak znaczącego
rozwoju rynku pracy, usankcjonował niski poziom wykształcenia i w konsekwencji jest przyczyną niskiej
motywacji do podjęcia pracy, a także szybkiej dezaktualizacji kwalifikacji osób długotrwale bezrobotnych. W
konsekwencji kumulacja niekorzystnych zjawisk wywołała problem związany z tzw. dziedziczeniem biedy i
koncentrację negatywnych zjawisk w postaci enklaw. Występowanie w Łęczycy dużej grupy osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym ma swoje odzwierciedlenie w liczbie osób korzystających z pomocy społecznej. Z
pomocy tej mieszkańcy miasta korzystają głownie w związku z ubóstwem, bezrobociem oraz długotrwałą
chorobą. Ponadto niepokojący jest fakt, że ok 10% mieszkańców Łęczycy posiada dochody poniżej kryterium
dochodowego. Zła sytuacja materialna łęczyckich rodzin jest spowodowana m.in. słabą kondycją gospodarczą
miasta. W Łęczycy występuje również systematyczny wzrost zadłużenia gminnych lokali mieszkalnych.
Spowodowane jest to złą kondycją ekonomiczną mieszkańców oraz zjawiskiem dziedziczenia biedy. Zjawisko to
spowodowało utworzenie w przestrzeni miasta tzw. enklaw biedy i duże rozwarstwienie społeczne mieszkańców
Łęczycy. Mieszkańcy oraz organizacje pozarządowe w Łęczycy charakteryzują się niskim zaangażowaniem w
sprawy lokalne, co skutkuje przede wszystkim niską frekwencją na spotkaniach konsultacyjnych. Jest to
spowodowane m.in. słabym poczuciem tożsamości oraz konfliktami panującymi w mieście.
Szkoły znajdujące się na terenie miasta Łęczyca charakteryzują się niską zdawalnością egzaminów na każdym
etapie nauki. Można więc stwierdzić, że na terenie miasta występuje niski poziom nauczania, który może być
spowodowany m.in. uczęszczaniem do szkół dzieci z ubogich rodzin, które mają ograniczony dostęp do zajęć
pozaszkolnych oraz niskim poziomem wykształcenia rodziców, którzy nie motywują do podnoszenia
wykształcenia swoich dzieci. Zła sytuacja placówek oświatowych jest również spowodowana systematycznym
spadkiem liczby uczniów oraz współczynnika skolaryzacji, który może być spowodowany niską jakością
świadczonych usług oświatowych i wybieraniem przez uczniów placówek oświatowych poza miejscem
zamieszkania.
W instytucjach kultury znajdujących się na terenie miasta brakuje przedsięwzięć integracyjnych oraz
skierowanych w szczególności do osób starszych i mniej zamożnej młodzieży. Ponadto można stwierdzić, że
występuje brak odpowiedniej promocji wydarzeń kulturalnych.
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Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie wyżej wymienione zjawiska kryzysowe są ze sobą ściśle powiązane i nie
mogą być traktowane jako odosobnione procesy. Do głównych przyczyn występowania zjawisk kryzysowych w
sferze społecznej w Łęczycy można zaliczyć:

Zła kondycja ekonomiczna ludności;

Słaba koniunktura gospodarcza miasta;

Uwarunkowania historyczne m.in. upadek przemysłu wiodącego w mieście;

Nowe uwarunkowania demograficzno-społeczne m.in. zmiana modelu rodziny.
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Mieszkańcy Łęczycy charakteryzują się złym stanem zdrowia oraz stosunkowym wysokim wskaźnikiem
umieralności. Ponad połowa zgonów w Łęczycy spowodowana jest chorobami układu krążenia. Jedną z przyczyn
może być zła sytuacja ekonomiczna mieszkańców oraz brak profilaktyki zdrowotnej.

3. Sfera gospodarcza
Diagnoza sfery gospodarczej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023
zrealizowana została w ujęciu dynamicznym. Prezentacja zjawisk w czasie (2009-2016) umożliwiła określenie
kierunków zmian gospodarczych zachodzących w mieście oraz zidentyfikowanie słabych stron w zakresie sfery
gospodarczej. Dla wybranych zjawisk, jako punkty odniesienia, zastosowano ilustrację wskaźnikową dla powiatu
łęczyckiego i województwa łódzkiego. Podejście to umożliwiło wartościowanie zidentyfikowanych zjawisk w
mieście w odniesieniu do poziomu lokalnego i regionalnego, umożliwiając kompleksowe wnioskowanie. Wśród
różnych aspektów opisujących płaszczyznę gospodarczą Łęczycy znalazły się dane i wskaźniki statystyczne
prezentujące sytuację podmiotów gospodarczych, analizujące stan gospodarki finansowej miasta oraz
gospodarki rolnej. Wykorzystanie zróżnicowanych danych umożliwiło identyfikację problemów i zjawisk
kryzysowych w mieście.
Miasto Łęczyca ze względu na posiadany potencjał historyczno-kulturowy oraz doskonałe położenie (centrum
Polski oraz bliskie położenie autostrady A-2) ma szansę na dynamiczny, trwały i zrównoważony rozwój, niemniej
do tej pory nie zostały uruchomione mechanizmy, które pozwoliłyby jednoznacznie korzystnie ocenić stan
rozwoju gospodarczego miasta. W diagnozie wykorzystano informacje pochodzą z następujących źródeł:







Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),
Urzędu Miejskiego w Łęczycy,
Powiatowego Urzędu Pracy w Łęczycy,
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
źródeł internetowych i innych materiałów niepublikowanych.

Podmioty gospodarcze
Na terenie miasta funkcjonują podmioty gospodarki narodowej sektora publicznego oraz sektora prywatnego. W
2015 roku 92,6% podmiotów gospodarki narodowej należało do sektora prywatnego, natomiast pozostałą część,
tj. 7,4% stanowiły podmioty sektora publicznego.
Struktura podmiotów gospodarczych według rodzajów działalności wskazuje na dominujący udział trzeciego
sektora4 (92,9%, wg PKD podmioty zaliczane do sekcji: E-U). Sektor pierwszy, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo, z uwagi fakt, iż analiza dotyczy jednostki miejskiej, ma znikomy udział (0,5%). Podmioty sektora
drugiego, działające w przemyśle i budownictwie także mają niewielki udział w strukturze gospodarki miasta
(6,6%).
Tabela 26. Liczba podmiotów gospodarczych i ich udział w liczbie ogółem (%) wg sektorów gospodarki w latach
2009-2016 w Łęczycy.
Liczba podmiotów gospodarczych
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Udział sektora rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i
rybactwo (%)
Przemysł i budownictwo
Udział przemysłu i budownictwa (%)
Pozostała działalność
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Udział podmiotów pozostałej działalności (%)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9

12

12

11

10

8

8

7

0,6

0,8

0,9

0,8

0,7

0,6

0,6

0,5

113

115

102

99

93

93

96

91

8,0
1
292
91,4

8,0

7,3

6,9

6,6

6,6

6,9

6,6

1 306

1 281

1 316

1 302

1 306

1 294

1 276

91,1

91,8

92,3

92,7

92,8

92,6

92,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Do trzeciego sektora zaliczono tutaj wszystkie rodzaje działalności gospodarczej określone w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej poza
rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybołówstwem oraz przemysłem i budownictwem.
4

W latach 2012-2016 liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zdefiniowaną w sekcji A PKD
(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) uległa zmniejszeniu z 11 do 7 jednostek (Tabela 27). Mimo tradycji
górniczych, aktualnie w Łęczycy nie ma podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w sekcji B górnictwo i wydobycie. Podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (sekcja C) w 2016 roku stanowiły
89 jednostek, przy czym ich liczba z roku na rok ulega zmniejszeniu. Najwyższy odsetek podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych jest w sekcji G, czyli handel hurtowy i detaliczny oraz
naprawa pojazdów samochodowych (389 podmiotów).
Tabela 27. Podmioty gospodarcze i ich udział w liczbie ogółem wg sekcji PKD 2007 w latach 2012-2016 w
Łęczycy
2013

Ogółem
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo [a]
Udział sekcji A (%)
Górnictwo i wydobywanie [b]
Udział sekcji B (%)
Przetwórstwo przemysłowe [c]
Udział sekcji C (%)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną,
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [d]
Udział sekcji D (%)
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją [e]
Udział sekcji E (%)
Budownictwo [f]
Udział sekcji F (%)
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych,
włączając motocykl [g]
Udział sekcji G (%)
Transport i gospodarka magazynowa [h]
Udział sekcji H (%)
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi [i]
Udział sekcji I (%)
Informacja i komunikacja [j]
Udział sekcji J (%)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa [k]
Udział sekcji K (%)
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [l]
Udział sekcji L (%)
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [m]
Udział sekcji M (%)
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność
wspierająca [n]
Udział sekcji N (%)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne [o]
Udział sekcji O (%)
Edukacja [p]
Udział sekcji P (%)
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna [q]
Udział sekcji Q (%)
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją [r]
Udział sekcji R (%)
Pozostała działalność usługowa; gospodarstwa domowe
zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby [s, t]
Udział sekcji S, T (%)
Organizacje i zespoły eksterytorialne [u]
Udział sekcji U (%)

1 426
11
0,8
0
0,0
97
6,8

1 405
10
0,7
0
0,0
91
6,5

1 407
8
0,6
0
0,0
91
6,5

1 398
8
0,6
0
0,0
94
6,7

1 374
7
0,5
0
0,0
89
6,5

2

2

2

2

2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

3

4

5

4

0,2
120
8,4

0,2
110
7,8

0,3
110
7,8

0,4
109
7,8

0,3
104
7,6

420

406

399

382

389

29,5
119
8,3

28,9
124
8,8

28,4
117
8,3

27,3
114
8,2

28,3
116
8,4

44

39

39

45

42

3,1
36
2,5
47
3,3
116
8,1
79
5,5

2,8
37
2,6
44
3,1
115
8,2
86
6,1

2,8
34
2,4
43
3,1
117
8,3
91
6,5

3,2
31
2,2
45
3,2
122
8,7
100
7,2

3,1
28
2,0
39
2,8
122
8,9
98
7,1

21

21

17

18

17

1,5

1,5

1,2

1,3

1,2

15

14

14

12

12

1,1
58
4,1
102
7,2
26
1,8

1,0
58
4,1
107
7,6
25
1,8

1,0
60
4,3
116
8,2
23
1,6

0,9
58
4,1
112
8,0
23
1,6

0,9
54
3,9
114
8,3
22
1,6

110

113

122

118

115

7,7
0
0,0

8,0
0
0,0

8,7
0
0,0

8,4
0
0,0

8,4
0
0,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Wyszczególnienie

Na terenie miasta zmniejsza się liczba zarejestrowanych podmiotów z punktu widzenia większości sekcji PKD.
Malejąca liczba podmiotów kultury, stagnacja na rynku zakwaterowania i usług gastronomicznych może
przyczyniać się do hamowania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Obserwowana sytuacja może
przyczynić się do zmniejszenia się ruchu turystycznego w „królewskim” mieście pomimo znacznego potencjału
kulturowo-historycznego.
Struktura podmiotów gospodarczych według form prawnych działalności pozwala stwierdzić, iż dominujący udział
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ma wartość zbliżoną do wskaźnika określonego dla
regionu łódzkiego. W 2016 roku wskaźnik ten przyjął wartość na poziomie 74,3% (962 podmioty). Ponad 5%
podmiotów sektora prywatnego stanowią spółki prawa handlowego i nieco ponad 3% organizacje sektora
pozarządowego. Niemniej stosunkowo wysoki jest udział podmiotów sektora publicznego (7,4%), który znacznie
przewyższa odpowiedni wskaźnik dla powiatu łęczyckiego (5,9%) oraz prawie trzykrotnie wskaźnik dla
województwa łódzkiego (2,7%).
Tabela 28. Podmioty gospodarcze według form prawnych w 2015 roku w Łęczycy.
Łęczyca
Liczba
Podmioty gospodarki narodowej
ogółem

Powiat łęczycki

Udział [%]

Liczba

Województwo łódzkie

Udział [%]

Udział [%]

1 398

100

3 231

100

104

7,4

191

5,9

49

3,5

118

3,7

Spółki handlowe

4

0,3

6

0,2

Sektor prywatny

1 294

3 040

94,1

97,2

Sektor publiczny
Państwowe i samorządowe jednostki
prawa budżetowego

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą
Spółki handlowe
Spółki handlowe z udziałem kapitału
zagranicznego
Spółdzielnie
Fundacje
Stowarzyszenia i organizacje
społeczne

100
2,7
1,6
0,1

962

74,3

2 374

73,5

74,7

67

5,2

127

3,9

8,1

7

0,5

16

0,5

1,4

15

1,2

37

1,1

0,4

0

0,0

7

0,2

41

3,2

154

4,8

0,5
2,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W 2015 roku liczba podmiotów gospodarczych w mieście na 10 tys. mieszkańców wyniosła 963 (w 2009 r: 930).
Wskaźnik przyjął w roku 2015 roku wartość maksymalną. Obserwuje się niewielki poziom zmian wskaźnika ze
słabą tendencją wzrostową5. W latach 2013-2015 liczba podmiotów sektora publicznego w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców utrzymywała się na stałym poziomie (72 podmioty). W przypadku sektora prywatnego zauważa się
nieznaczny wzrost liczby podmiotów prywatnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. W 2015 roku
zarejestrowano 892 podmioty, przy czym w 2009 roku ich liczba wyniosła 862. Zarówno w Łęczycy, powiecie
łęczyckim, jak i województwie łódzkim od 2009 roku stopniowo zwiększa się wskaźnik obrazujący liczbę
wszystkich podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców.

Ogólna liczba podmiotów gospodarki narodowej przyjmuje tendencje spadkową. W 2012 roku ich liczba wyniosła 1426 a już w 2015 roku zmniejszyła się
do poziomu 1398. Wskaźnik liczby podmiotów na 10 tys. mieszkańców przyjmuje stałe lub nieznacznie wyższe wartości, czego przyczyną może być
malejąca liczba mieszkańców miasta.
5

Tabela 29. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 tys. mieszkańców w latach 2009-2015 w
Łęczycy
2009
Podmioty gospodarki narodowej/10 tys.
mieszkańców
Podmioty sektora publicznego /10 tys.
mieszkańców
Podmioty sektora prywatnego /10 tys.
mieszkańców
Udział sektora publicznego (%)
Udział sektora prywatnego (%)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

930

951

930

957

950

960

963

68

68

69

71

72

72

72

862

882

861

886

879

887

892

7,3
92,7

7,2
92,8

7,5
92,5

7,4
92,6

7,5
92,5

7,5
92,5

7,4
92,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Analiza poziomu zmian wskaźnika prezentującego liczbę podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne/10 tys.
mieszkańców w Łęczycy wskazuje na tendencję malejącą. W 2015 roku wskaźnik ten wyniósł 663 podmiotów, a
w 2009 roku 669, przy czym w 2012 roku był to poziom 671 podmiotów. W okresie analizy widoczny jest
natomiast wyraźny przyrost tego wskaźnika w województwie łódzkim oraz nieznaczny w powiecie łęczyckim.
Tabela 30. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON oraz osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą na 10 tys. mieszkańców w Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim w latach 20092015.
Podmioty gospodarki narodowej ogółem na 10 tys.
mieszkańców
Łęczyca
Powiat łęczycki
Woj. łódzkie

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na
10 tys. mieszkańców
Łęczyca
Powiat łęczycki
Woj. łódzkie

2009

930

563

868

669

418

675

2010

951

585

908

679

435

709

2011

930

586

902

657

434

696

2012

957

614

927

671

456

709

2013

950

629

947

663

467

720

2014

960

632

957

664

467

720

2015

963

633

968

663

465

723

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Dodatkowym wskaźnikiem obrazującym przedsiębiorczość mieszkańców jest liczba podmiotów nowo
zarejestrowanych w mieście na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym. Z danych wynika, iż wartość tego
wskaźnika wykazuje tendencję spadkową. Jego poziom w 2015 roku wyniósł 100. W porównaniu do roku
bazowego 2009 wartość ta spadła o ok. 18%. Tendencja spadkowa utrzymuje się również w powiecie łęczyckim
oraz w niewielkim stopniu w województwie łódzkim.
W 2015 roku poziom wskaźnika w Łęczycy przyjął wyższe wartości aniżeli w powiecie łęczyckim (81 podmiotów),
ale niższe niż w województwie łódzkim (133 podmioty).
Tabela 31. Podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym w latach 2009-2015 w
Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim.
2010
136
97
155

2011
112
83
132

2012
140
93
137

2013
123
90
138

2014
129
82
138

2015
100
81
133

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przyczyną zmniejszającego się poziomu przedsiębiorczości mieszkańców miasta może być indywidualna
zdolność mieszkańców do założenia, prowadzenia oraz utrzymania działalności w dłuższym czasie oraz
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2009
122
85
137
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Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie

niesprzyjające uwarunkowania zewnętrzne. Działania promujące i wspierające samozatrudnienie na terenie
miasta realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy. Należą do nich m.in. oferowanie szkoleń czy
finansowanie studiów podyplomowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Na stronie Urzędu Miejskiego w
Łęczycy brak jest informacji na temat działań realizowanych przez miasto w obszarze poprawy
przedsiębiorczości, np. bezpłatne doradztwo, szkolenia, konsultacje, funkcjonowanie inkubatora
przedsiębiorczości lub innych instytucji otoczenia biznesu. W sytuacji obserwowanej stagnacji liczby omawianych
podmiotów niezbędne mogą okazać się dodatkowe działania aktywizujące osoby na rynku pracy, co pozytywnie
może przełożyć się na liczbę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Najczęściej wykonywanymi typami działalności gospodarczej są usługi o charakterze bytowym w tym sprzedaż
detaliczna różnego typu. Łącznie w tym obszarze funkcjonuje 710 podmiotów gospodarczych. W drugiej
kolejności do najczęściej wykonywanych typów działalności w mieście zaliczyć należy przedsiębiorstwa związane
z transportem drogowym towarów. W 2016 roku stanowiły one zbiór 179 podmiotów. Rozwój przedsiębiorstw
branży transportu, spedycji i logistyki wiąże się z szansą jaką tworzy miastu lokalizacja (bliskość autostrady A-2).
Sytuacja stanowi potencjał do wykorzystania, który może być dostrzegany przez mieszkańców miasta. Na
trzecim miejscu plasują się podmioty świadczące usługi związane z wykończeniowymi robotami budowlanymi,
tapetowaniem, posadzkarstwem, tynkowaniem, malowaniem i szkleniem oraz zakładaniem stolarki budowlanej.
Ponadto, w mieście zarejestrowanych jest 70 podmiotów gospodarczych deklarujących w zakresie swojej
działalności – działalność gastronomiczną (w tym 20 ruchomych placówek gastronomicznych oraz 42 firmy
cateringowe). Niemniej weryfikacja fizyczna w przestrzeni miasta nie potwierdza dostatecznej dostępności
punktów gastronomicznych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.
Tabela 32. Najczęściej wykonywane typy działalności w 2016 roku w Łęczycy
Typy działalności

Liczba przedsiębiorców

Sprzedaż detaliczna

710

Transport drogowy towarów

179

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

115

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

114

Tynkowanie

112

Malowanie i szklenie

112

Zakładanie stolarki budowlanej

105

Źródło: Na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
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Główni pracodawcy funkcjonujący w mieście to zarówno podmioty sektora prywatnego, jak i publicznego. Wśród
najmniejszych pracodawców, najliczniejszą grupę stanowią tzw. mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające od 0-9
pracowników. Podmioty te reprezentują różnorodne sekcje działalności PKD. Wśród pracodawców
zatrudniających od 10 do 50 osób wymienić należy przede wszystkim: firmy produkcyjne, budowlane, usługowe,
handlowe, spółdzielnie oraz jednostki publiczne (szkoły, przedszkola, Urząd Gminy, Dom Kultury, Muzeum,
Biblioteka). Pracodawcy zatrudniający od 50 do 250 pracowników to przede wszystkim: Spółdzielnia Inwalidów
„Tęcza”, przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe „Maria Magdalena” Maria Gruszczyńska, przedsiębiorstwo
produkcyjno-handlowo-usługowe Gold-Hellen Nowakowski Spółka Jawna, A. Machudera Sp. z o.o., „Fructa
Napoje” Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gimnazjum im. Jana Pawła II,
Szkoła Podstawowa nr 4, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe w Łęczycy, a także Komenda Powiatowa PSP w
Łęczycy. Podmiotami zatrudniającymi powyżej 250 pracowników są: HURTAP SA, Zespół Opieki Zdrowotnej w
Łęczycy oraz DE HEUS Sp. z o.o.
Analiza liczby nowo zarejestrowanych przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców oraz zlikwidowanych
przedsiębiorstw na 10 tys. mieszkańców wskazuje, iż w latach 2010-2016, wskaźnik prezentujący podmioty
zawieszone w latach 2011 i 2013 przewyższał poziom wskaźnika obrazującego podmioty nowo zarejestrowane.
Likwidacja przedsiębiorstw w mieście może wiązać się z trudnością utrzymania firm w dłuższym okresie na rynku.
Do potencjalnych przyczyn takiej sytuacji należeć może niski poziom innowacyjności małych firm, odpływ kapitału
ludzkiego utrudniający prowadzenie przedsiębiorstwa czy niedostateczny poziom dochodów mieszkańców,
skutkujący niskim poziomem popytu na oferowane produkty i usługi. W 2016roku wskaźnik dla nowo

zarejestrowanych podmiotów przyjął wartość 54, przy czym w 2010 roku wyniósł 86. Wnioskuje się, iż liczba
podmiotów nowo zarejestrowanych na 10 tys. mieszkańców przyjmuje tendencję malejącą.
Tabela 33. Nowo zarejestrowane oraz zlikwidowane przedsiębiorstwa na 10 tys. mieszkańców w latach 20102016 w Łęczycy
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nowo zarejestrowane podmioty

86

70

87

75

78

61

54

Zlikwidowane podmioty

66

87

66

78

71

61

66

Źródło: Na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Na przestrzeni lat 2010-2016 zlikwidowano 21 jednostek gospodarczych zatrudniających od 10-49 pracowników,
2 jednostki zatrudniające od 50-249 osób, jedną jednostkę zatrudniającą powyżej 250 osób oraz 708 podmiotów
zatrudniających 0-9 pracowników. Szczegółowa analiza przedsiębiorstw zlikwidowanych w latach 2014-2016 w
Łęczycy wykazała, że likwidowane firmy specjalizowały się m.in. w obszarach:
 budownictwa: likwidacja 47 podmiotów (z obszaru: wznoszenie budynku, tynkowanie, wykonywanie
instalacji, zakładanie stolarki, malowanie, posadzkarstwo i inne roboty budowlane),
 sprzedaży detalicznej: likwidacja 19 podmiotów (sprzedaż detaliczna prowadzona
w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; sprzedaż
pieczywa, mięsa); likwidacja 19 podmiotów (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach); likwidacja 20 podmiotów (sprzedaż na straganach i targowiskach),
 transportu i magazynowania: 16 podmiotów (transport drogowy towarów, magazynowanie),
 usług gastronomicznych i zakwaterowania: odpowiednie 10 podmiotów i 2 podmioty,
 działalności doradczej w zakresie finansów i ubezpieczeń: 8 podmiotów informacji i komunikacji,
 działalności organizacji politycznych: 8 podmiotów,
 opieki zdrowotnej: 8 podmiotów.
 fryzjerstwa: 6 podmiotów,
 kultury i rekreacji: 5 podmiotów.
Analiza danych, z lat 2014-2016, dotyczących czasu funkcjonowania na rynku podmiotów prowadzonych przez
osoby fizyczne wskazuje, że do grupy najczęściej zawieszanych przedsiębiorstw należą te, których działalność
prowadzona była przez mniej niż 2 lata (kolejno 11, 12, 19 zlikwidowanych podmiotów). Sytuacja ta może
wskazywać na niedostateczny potencjał i konkurencyjność firm. Praktyka zawieszania działalności przed
upływem 2 lat od jej podjęcia może być także związana z koniecznością płacenia wyższych składek ZUS po
upływie okresu dwóch lat od założenia działalności gospodarczej. Część nowo utworzonych przedsiębiorstw
zawiesza działalność po wykorzystaniu dofinansowań skierowanych na założenie i prowadzenie działalności
gospodarczej. W ten sposób traktując dotację pasywnie - jako źródło dochodu, a nie motywację i wsparcie na
rzecz uruchamiania nowych w długim okresie funkcjonujących przedsiębiorstw.

5-6 lat

7-10 lat

11-19 lat

>22 lat

6

5

6

5

Na konkurencyjność gospodarki lokalnej w znaczącym zakresie wpływa także obecność inwestorów
zagranicznych. Pod tym względem Łęczyca nie jest atrakcyjnym miejscem do lokalizacji inwestycji, ponieważ od
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Czas funkcjonowania
<1 roku
1 rok
2 lata
3 lata
4 lata
przedsiębiorstw na rynku
(w latach)
Liczba podmiotów
11
12
19
7
7
zawieszonych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
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Tabela 34. Liczba podmiotów zawieszonych według czasu funkcjonowania na rynku w Łęczycy.

lat, przynajmniej od 2009 roku liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego jest niemal stała.
Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego w mieście od 2009 roku utrzymuje się na stałym
poziomie 5 firm na 10 tys. mieszkańców. Jedynie w 2012 roku wskaźnik ten osiągnął poziom 6 firm by znów w
kolejnym roku wrócić do poprzedniej wartości. Dla porównania w powiecie łęczyckim wskaźnik przyjmuje wartość
3, niezmiennie od 2009 roku, a w województwie łódzkim systematycznie wzrasta (do poziomu 13 firm na 10 tys.
mieszkańców w 2015 roku). Lokalizacja przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w mieście determinuje
stabilny rozwój społeczno-gospodarczy poprzez napływ nowoczesnych technologii, wiedzy, kapitału ludzkiego,
kapitału finansowego oraz rozwój małych przedsiębiorstw. Najczęściej lokalizacja taka wiąże się także z
inwestycjami typu greenfield i tworzeniem nowych miejsc pracy. W Łęczycy w okresie ostatnich lat nie rejestruje
się napływu kapitału zagranicznego. Wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej jest złożonym procesem, niemniej
sytuacja ta może wiązać się z brakiem przygotowanych, atrakcyjnych terenów pod inwestycje. Zwraca uwagę fakt
braku informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy dedykowanych potencjalnym inwestorom
na temat oferowanych terenów inwestycyjnych, nieruchomości na sprzedaż, możliwości finansowania, wsparcia
inwestycyjnego, itp. Obserwowana stagnacja w obszarze liczby spółek handlowych z kapitałem zagranicznym
może także świadczyć o utrzymującym się relatywnie niskim poziomie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, niskim
poziomie rozwoju infrastruktury społecznej i gospodarczej, a także o niskiej jakości życia czy niedostatecznej
aktywności miasta wobec inwestorów. Niski poziom atrakcyjności może zarówno zniechęcać podmioty
zewnętrzne do inwestycji, jak i przekładać się na odpływ przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, kondycję i
konkurencyjność gospodarki oraz sytuację na rynku pracy.
Tabela 35. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców w latach 2009-2015 w
Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim.
rok

Łęczyca

Powiat łęczycki

Woj. łódzkie

Liczba spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców

2009

10

2010

5

11

2011

11

2012

6

3

2013

12
12

2014

5

2015

13
13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Część podmiotów z kapitałem zagranicznym w Łęczycy zlokalizowana jest na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Podstrefa Łęczyca. Podstrefa znajduje się przy ulicy Lotniczej i obejmuje obszar 15 hektarów.
Obecnie brak jest oferty terenów inwestycyjnych w podstrefie. Uzbrojone i atrakcyjne tereny podstrefy
przyciągnęły inwestorów zewnętrznych. Od 2005 roku wydanych zostało 8 pozwoleń dla czterech inwestorów,
którzy działają w podstrefie. Są wśród nich takie firmy jak:


HTL – STREFA S.A. (urządzenia medyczne, w tym nakłuwacze bezpieczne, lancety personalne oraz igły
do wstrzykiwania insuliny, http://htl-strefa.com/strona-glowna/),



Kampmann Polska Sp. z o.o. (urządzenia chłodnicze i wentylacyjne, www.kampmann.pl),



SCHRANER POLSKA Sp. z o.o. (wyroby metalowe, http://www.schranerpolska.pl),



De Heus Sp. z o.o. (produkcja pasz dla zwierząt, www.deheus.pl).

Przedsiębiorcy zainwestowali około 280 mln zł i zadeklarowali utworzenie około 1000 miejsc pracy 6. Aktualnie
władze miasta wnioskują o włączenie do podstrefy kolejnych działek zlokalizowanych przy ul. Lotniczej o łącznej
powierzchni 6,0069 ha. Działki znajdują się w sąsiedztwie zabudowy przemysłowej i stanowią własność miasta.
Obecnie są to tereny nieuzbrojone wymagające dodatkowych inwestycji ze strony władz lokalnych.
6

Dane z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 29.03.2017 roku .

Na terenie miasta Łęczycy w latach 1955-1992 prowadzono eksploatację rud żelaza. Pozostałościami
zlokalizowanego tu przemysłu wydobywczego są trzy zbiorniki wodne oraz dwie hałdy poprzemysłowe. Obecnie
tereny przemysłowe zlokalizowane są w południowej części miasta. Po pierwsze przy ulicy Lotniczej, zarówno w
podstrefie jak i poza nią. Po drugie w południowej części miasta w okolicach ulicy Kopalnianej oraz Górniczej, tj.
na południowy-wschód od zalewu miejskiego.
Sytuacja gospodarcza determinuje silnie sytuację ekonomiczną i poziom życia mieszkańców miasta. Analiza
wysokości wynagrodzeń w całym powiecie łęczyckim wskazuje, że ich średni poziom jest o około 15% niższy w
porównaniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w kraju. Podobna sytuacja ma się w relacji do
przeciętnego poziomu wynagrodzeń w województwie. Różnica to ok 5,5% w stosunku do wynagrodzeń w
regionie. Niemniej poziom wynagrodzeń w powiecie z roku na rok wolno wzrasta. W roku 2015 roku przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w powiecie w relacji do średniej krajowej zmniejszyło się z 88,2% (2014 roku) do
86,3%. Sytuacja niższych wynagrodzeń w powiecie oddziałuje na procesu rozwoju miasta i jego okolic. W
konsekwencji niższe wynagrodzenia działają negatywnie na popyt na pracę w mieście, czego skutkiem jest
odpływ kapitału ludzkiego do innych miast w województwie i w kraju. Niższe płace nie są wystarczającym
czynnikiem, który zachęcałby inwestorów do lokalizacji z uwagi na niższe koszty pracy, bowiem często są one
wskaźnikiem jakości pozostałych warunków oceny atrakcyjności terytorium.
Tabela 36. Przeciętny poziom wynagrodzeń w latach 2011-2015 w powiecie łęczyckim i województwie łódzkim
(zł).

Powiat łęczycki
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji
do średniej krajowej (Polska=100)
Województwo łódzkie
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w
powiecie w relacji do województwa

2011

2012

2013

2014

2015

3 071,35

3 216,88

3 425,90

3 532,14

3 582,28

84,7

85,9

88,4

88,2

86,3

3 245,97

3 383,30

3 510,20

3 618,63

3 790,76

94,62

95,08

97,60

97,61

94,50

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Gospodarka finansowa miasta
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Dochody budżetu miasta wykazują trend rosnący. Ich wartość na przestrzeni ostatnich 6 lat wzrosła o około 30%.
Analogiczną sytuację obserwuje się po stronie wydatków budżetowych. Typową sytuacją w Łęczycy jest
nadwyżka budżetowa w wyniku ogólnym i wyniku operacyjnym (odpowiednio w 2016 roku: 1 504 656 zł i
3 840 843zł), natomiast rokrocznie rejestrowany jest deficyt budżetowy w wyniku majątkowym (w 2016 roku
wyniósł -2336187zł). Zadłużenie ogółem finansów publicznych miasta ma bezpieczny poziom. Używając
wskaźnika zadłużenia ogółem do dochodów budżetowych, w 2016 roku jest to poziom 19,8% i jednocześnie
wskaźnik spłaty zobowiązań w roku budżetowym nie przekracza 5,5%. Zadłużenie generowane jest w 100% za
pomocą kredytów i pożyczek.

43

Reforma administracyjna w Polsce z 1999 roku zmieniła podział administracyjny kraju na trójszczeblowy.
Pociągnęła za sobą podział zadań i środków publicznych pomiędzy gminą, powiatem i województwem.
Gospodarowanie środkami finansowymi przez miasto wymaga odpowiedzialnego zarządzania. Środki te są
ograniczone, dlatego konieczne staje się ich efektywne wydatkowanie. Obok dochodów własnych gminy
dodatkowe wsparcie umożliwiają dotacje celowe i subwencje ogólne oraz dotacje zewnętrzne, w szczególności
pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.

Tabela 37. Dochody i wydatki do budżetu miasta Łęczyca w 2010-2016 (w zł).
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dochody do budżetu

42 531 551

41 702 341

42 263 140

43 759 727

46 977 688

46 303 557

55 306 370

Wydatki z budżetu

41 508 034

42 423 678

39 589 927

41 503 290

43 992 013

45 071 960

53 801 713

1 023 517

-721 336

2 673 213

2 256 437

2 985 675

1 231 597

1 504 656

Wynik finansowy ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy i RIO w Łodzi.

Dochody budżetowe na 1 mieszkańca przyjmują tendencję rosnącą. W 2015 roku były na poziomie 3 179,32 zł,
przy czym w stosunku do 2010 roku wzrosły o 13,03%. W 2015 roku wartość tego wskaźnika była wyższa od
dochodów na 1 mieszkańca w powiecie łęczyckim o 2,4% i niższa od wartości obliczonej dla województwa
łódzkiego o 21,3%. Wzrasta również poziom wydatków na 1 mieszkańca. W 2015 roku wyniosły 3 094,75 zł i
wzrosły w stosunku do 2010 roku o 12,73%. Wydatki na 1 mieszkańca w Łęczycy w 2015 roku były wyższe od
wydatków w powiecie łęczyckim o 2,4% oraz niższe o 24% od tych w województwie łódzkim.
Tabela 38. Dochody i wydatki na 1 mieszkańca w Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim w latach
2010-2015
2010
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie

2011

2012

2013

2014

2015

dochody

2 812,93

2 770,18

2 829,24

2 947,97

3 189,25

3 179,32

wydatki

2 745,24

2 818,10

2 650,28

2 795,96

2 986,56

3 094,75

dochody

2 581,92

2 601,23

3 053,63

2 973,96

3 102,59

3 104,16

wydatki

2 771,45

2 730,44

2 977,23

2 909,80

3 111,07

3 020,77

dochody

3 035,28

3 190,67

3 390,24

3 704,09

3 767,07

4 039,07

wydatki

3 259,46

3 384,50

3 472,34

3 765,71

3 921,75

4 070,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ocenę sytuacji dochodowej miasta umożliwia wskaźnik wyniku majątkowego. Dodatnia jego wartość oznacza
istnienie nadwyżki majątkowej, która to określa poziom zdolności miasta do finansowania zaplanowanych
inwestycji, a także stanowi podstawę oceny zdolności kredytowej. Z analizy dochodów i wydatków majątkowych
miasta wynika, że wskaźnik ten przyjmuje corocznie wartości ujemne. Sytuacji tej jednak nie pogłębiają wskaźniki
wyniku bieżącego, którego wartość jest dodatnia i w roku 2016 osiągnęła poziom 3840, 84 tys. zł
Tabela 39. Dochody i wydatki majątkowe oraz wskaźnik wyniku majątkowego w tys. w Łęczycy w latach 20102016.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Dochody majątkowe (w tys.)
Wydatki majątkowe (w tys.)

4297,97
4701,86

2707,66
5830,35

2301,27
2491,99

2380,08
3645,82

3510,90
4685,82

2101,81
5131,60

3893,33
6229,52

Wskaźnik wyniku majątkowego
(w tys.)

-403,89

-3122,70

-190,72

-1265,74

-1174,92

-3029,79

-2336,19
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i RIO w Łodzi.

Wskaźnik dochodowości, rozumiany jako suma dochodów ogółem pomniejszona o dochody obce w postaci
dotacji celowych odniesiona do liczby mieszkańców, ilustruje poziom zamożności miasta. Od 2010 do 2014 roku
obserwowano tendencję rosnącą tego wskaźnika. Niemniej 2015 roku trend ten został zahamowany. Pozytywnie
natomiast kształtują się wartości wskaźnika dochodowych możliwości rozwoju, który podpowiada skalę
możliwego zaangażowania się miasta w działalność inwestycyjną. Wskaźnik ten rozumiany jest tutaj jako różnica

dochodów ogółem i wydatków bieżących odniesiona do dochodów ogółem. Jego wartość w ostatnich latach
stopniowo się zwiększa. Natomiast wskaźnik wydatków majątkowych w wydatkach bieżących, przyjmując
stosunkowo stały poziom, ilustruje tym samym stały, zachowawczy poziom polityki inwestycyjnej miasta. Opinię
tą potwierdza także wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.
Tabela 40. Wybrane wskaźniki oceny sytuacji dochodowej miasta Łęczyca w latach 2010-2015.
Wskaźnik dochodowości (zł)
Wskaźnik dochodowy możliwości rozwoju (%)
Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach
ogółem (%)
Wskaźnik wydatków majątkowych w wydatkach
bieżących (%)

2010
2240,31
0,13
12,8

2011
2146,17
0,12
15,9

2012
2296,18
0,12
6,7

2013
2385,80
0,13
9,6

2014
2582,51
0,16
11,9

2015
2462,66
0,14
12,8

12,77

15,93

6,72

9,63

11,92

12,85

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i RIO w Łodzi.

Struktura dochodów ogółem jest typowa, korzystna dla gmin miejskich: udział dochodów własnych kształtuje się
na poziomie 58,8% (w 2016 roku i 55,6% w 2010 roku). Subwencja ogólne i dotacje celowe mają udział
odpowiednio 17,8% i 23,4%. Dochody własne w przeliczeniu na 1 mieszkańca z roku na rok wzrastają. W 2015
roku wyniosły 1 869,82 zł i były wyższe od dochodów w 2010 roku o 19,6%. Wskaźnik przyjmuje wyższe wartości
aniżeli w powiecie łęczyckim, ale niższe niż w województwie łódzkim. W 2015 roku dochody własne na 1
mieszkańca w Łęczycy były wyższe niż w powiecie o 42,8% i niższe o 18,4% niż w województwie.
Tabela 41. Dochody własne na 1 mieszkańca (zł) w Łęczycy w latach 2010-2015
2010
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie

2011

2012

2013

2014

2015

1 562,99

1 516,78

1 618,51

1 685,80

1 868,82

1 869,82

918,44

983,27

1 087,95

1 168,41

1 369,48

1 309,16

1 611,00

1 733,04

1 888,18

2 113,00

2 167,29

2 291,25

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W strukturze dochodów własnych miasta w 2015 roku na pierwszym miejscu uplasowały się dochody w postaci
udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (40,1%), w tym w 37,2% z podatku dochodowego
od osób fizycznych. W tym samym roku poziom wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych obniżył się
w stosunku do roku poprzedniego o 14,8%. Spadek dochodów uzyskiwanych z podatku CIT jest jednocześnie
sygnałem informującym o słabości gospodarki miasta. Niemniej w 2016 roku obserwowany jest znaczny wzrost
dochodów z tytułu tego podatku, który odnosząc do roku 2015 wyniósł ponad 34 punkty procentowe. Na dalszym
miejscu znalazły się wpływy z podatków od nieruchomości (23,9%) i dochody z majątku (8,6%). Udział dochodów
z tytułu podatku od środków transportu wyniósł 1,7%. Udział z podatku rolnego wskazuje na charakter miejski
gminy, wyższym poziomie zurbanizowania i uprzemysłowienia, i wyniósł 0,2%.
Tabela 42. Udział w podatkach PIT i CIT Miasta Łęczycy w przeliczeniu na 1 mieszkańca (zł) w latach 20102015.
2011

2012

2013

2014

2015

453,83

532,88

557,21

565,94

628,33

695,53

41,04

34,58

55,68

58,53

62,35

53,70
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa – wpływy z podatku dochodowego od
osób prawnych na 1 m-ca (zł)

Wskaźnikiem ilustrującym sytuację gospodarczą miasta są także wykonania dochodów własnych w odniesieniu
do podatku od środków transportowych i podatku od czynności cywilnoprawnych. Obserwowany jest wyraźny
spadek dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w obserwowanym okresie, tylko w ostatnim 2016
roku spadek ten wyniósł ponad 11% względem roku poprzedniego. Podobną tendencję obserwowano także w
podatku PCC. W 2015 roku poziom wskaźnika był niższy od odnotowanego w 2010 roku o około 34%, niemniej w
ostatnim roku jego wartość zwiększyła się o ponad 6%.
Miasto pozyskuje środki zewnętrzne na finansowanie projektów inwestycyjnych. Charakter realizowanych
projektów jest zróżnicowany, obejmuje bowiem zarówno sferę społeczną, techniczną, jak i środowiskową miasta.
Tym samym dochody budżetu miasta zasilane są ze środków finansowych pochodzących ze źródeł
zewnętrznych w tym z funduszy Unii Europejskiej7. Dodatkowo budżet zasilają środki z budżetu państwa lub inne
przekazane jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności UE. Środki te przekazywane są co roku do budżetu miasta. Najwyższy ich
poziom zarejestrowano w 2010 roku tj. 112 953,38 zł. W kolejnych latach ich poziom miał charakter zmienny, a w
2015 roku wyniósł najmniej tj. zaledwie 6 273,68 zł.
Tabela 43. Środki z UE i budżetu państwa przekazane na współfinansowanie programów i projektów
realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (zł) w latach 2010-2015 w
Łęczycy.
2010
Środki z UE na finansowanie programów i
projektów unijnych (zł)
Środki z budżetu państwa lub inne
przekazane, jako współfinansowanie
programów i projektów realizowanych z
udziałem środków z funduszy
strukturalnych i funduszu spójności UE (zł)

2011

2012

2013

2014

2015

61217,6

0

16052

0

0

0

112953,38

94967,24

24545,27

44578,23

14296,54

6273,68

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Polityka wydatkowa miasta determinowana jest wydatkami o charakterze bieżącym. Najwyższy poziom wydatków
rejestrowany jest w kategorii oświata i wychowanie. Nie najlepsza sytuacja materialna mieszkańców i stosunkowo
niska jakość życia znajduje także odzwierciedlenie w wysokich wydatkach związanych z pomocą społeczną. Na
trzeciej pozycji jest kategoria związana z gospodarką i inwestycjami mieszkaniowymi. W tym kontekście
stosunkowo niewielkie środki kierowane są na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wskaźnik obrazujący
poziom wydatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w 2015 roku
przyjął wartości wyższe aniżeli w roku poprzedzającym i wyniósł 141,29 zł, niemniej najwyższy poziom wskaźnika
wystąpił w 2012 roku, 2013 roku (kolejno: 189 zł, 254,72zł). Bardzo małe środki kierowane są także na turystykę i
od kilku lat utrzymują się na poziomie ok. 8 tys. zł.
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Warto zauważyć, iż udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem od 2012 roku wzrasta średnio o 2-3
punkty procentowe. W 2015 roku osiągnął poziom 11,4%. Znaczna część wydatków inwestycyjnych dotyczy
utrzymania zieleni w mieście oraz oświetlenia ulic, placów i dróg. Udział ten należy traktować jako niski, a politykę
inwestycyjną można określić mianem zachowawczej, co w dłuższym okresie może być także przyczyną stagnacji
gospodarczej i społecznej już obserwowanej w mieście.

Środki finansowe pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego (m.in. realizacja zajęć dodatkowych, wyrównawczych, doposażenie w materiały
dydaktyczne i sprzęt sal dydaktycznych) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (m.in. budowa marki regionalnej Szlachcic Boruta; budowa
drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w Łęczycy; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej; budowa i wdrożenie systemu informacji
przestrzennej).
7

Tabela 44. Wydatki na 1 mieszkańca (w zł) w Łęczycy w latach 2010-2015.
2010
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Transport i łączność

2011

2012

2013

2014

2015

0,45

0,40

0,51

0,53

0,53

0,57

5,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282,13

263,09

69,44

102,07

124,22

245,60

3,01

0,67

0,67

0,54

0,55

0,55

303,31

316,90

271,90

268,10

331,61

334,62

22,42

18,64

19,42

23,07

21,71

21,48

827,65

849,83

866,85

913,11

944,43

996,94

Ochrona zdrowia

14,75

25,81

20,33

20,62

21,04

21,62

Pomoc społeczna

619,47

606,38

627,49

656,43

687,17

700,84

38,82

50,06

56,12

57,77

54,43

53,13

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

158,80

156,09

152,99

159,01

335,69

233,59

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

104,09

113,21

189,41

255,72

114,70

141,29

41,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,31

19,29

19,97

22,82

26,50

Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie

Edukacyjna opieka wychowawcza

Kultura fizyczna i sport
Kultura fizyczna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Pomimo niewielkiej skali dochodowości, szczególną uwagę należy zwrócić na rolnictwo, które obecne jest w
mieście z uwagi na znaczący udział gruntów rolnych w strukturze powierzchni miasta. Udział gruntów rolnych w
strukturze użytkowania gruntów w mieście wynosi 54,4% co stanowi 487 ha. W mieście funkcjonuje 158
gospodarstw rolnych. Ponad połowę z nich stanowią gospodarstwa małe do 1 ha powierzchni (81 podmiotów).
Gospodarstwa wielkości od 1-10 ha posiada 71 właścicieli. Rozdrobnione rolnictwo nie sprzyja zwiększeniu
efektywności produkcji rolnej. Gospodarstwa powyżej 10 ha stanowią zaledwie 4% wszystkich, przy czym
gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha na terenie miasta nie występują. Wśród wszystkich 158 gospodarstw
działalność rolniczą prowadzą 122 jednostki, 22 gospodarstwa rejestrują dochody z pozarolniczej działalności
gospodarczej, 42 dochody z pracy najemnej, 33 podmioty dochody z emerytur i rent, a 20 dochody z innych
niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą. Wśród dominujących działalności istotne miejsce zajmują uprawy
warzyw gruntowych, zbóż i ziemniaków. 27 gospodarstw zajmuje się hodowlą zwierząt gospodarskich w tym
bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz koni (10 hodowców koni). Analizując kategorie źródeł dochodów gospodarstw
rolnych należy stwierdzić, iż w około 73% podmiotach podstawowym dochodem jest dochód z prowadzonej
działalności rolniczej. W dalszej kolejności stanowią dochody z pracy najemnej (ok. 27%) oraz emerytur i rent (ok.
21%). Obie kategorie stanowią większą część dochodów. Około 14% gospodarstw rolnych związanych jest z
dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z dochodem z emerytury i renty

33

20,9

Z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej

22

13,9

Z dochodem z pracy najemnej
Z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza
emeryturą i rentą

42

26,6

20

12,7

Z dochodem z działalności rolniczej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Liczba przedsiębiorstw
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Udział w ogólnej liczbie
gospodarstw rolnych
77,2

Kategorie źródeł dochodów
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Tabela 45. Kategorie źródeł gospodarstw rolnych w mieście

4. Problemy i zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej
Niedostateczny poziom przedsiębiorczości mieszkańców i obniżająca się aktywność podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą – na terenie miasta obserwuje się stagnację, z tendencją malejącą liczby podmiotów
gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne. Rejestruje się również malejącą ilość podmiotów w
większości sekcji PKD.
Krótki czas funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku - do 2 lat. W grupie przedsiębiorstw likwidowanych zauważa
się krótki, od momentu powstania, czas funkcjonowania na rynku. Wśród podmiotów najczęściej likwidowanych
znajdują się firmy specjalizujące się w budownictwie, sprzedaży detalicznej, a także gastronomii. Sytuacja
świadczyć może o niewystarczającym popycie lokalnym na dobra i usługi wytwarzane w mieście, w tym
mieszkańców i turystów.
Niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej o czym świadczyć może między innymi niezmienna od lat liczba spółek
handlowych z kapitałem zagranicznym. Sytuacja ta jest wynikiem niewystarczającego poziomu atrakcyjności
inwestycyjnej miasta oraz niskiego poziomu jakości życia mieszkańców w mieście. Ponadto w mieście
zauważalny jest niedostatek terenów przygotowanych pod inwestycje i brak zintegrowanej oferty inwestycyjnej.
Rosnący poziom wydatków w budżecie miasta na pomoc społeczną – w ostatnich latach dostrzega się wzrost
wydatków na pomoc społeczną mieszkańców, co może wiązać się ze słabością ekonomiczną gospodarstw
domowych, które wymagają wsparcia.
Niska siła nabywcza mieszkańców między innymi na skutek niskiego poziomu wynagrodzeń mieszkańców na tle
wynagrodzeń w województwie łódzkim i kraju. Słabą dynamikę popytu wewnętrznego pogłębia także struktura
ludności oraz tradycje i styl życia.
Niedostatecznie rozwinięta baza gastronomiczna i hotelowa. Pomimo znacznej liczby podmiotów wskazanych
według rejestru REGON jako restauracje, w praktyce w mieście odczuwalny jest brak tego typu punktów
gastronomicznych, w szczególności dedykowanych turystom.
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Polityka budżetowa miasta ma charakter zachowawczy. Wskaźniki potwierdzają bezpieczną strukturę wydatków i
znormalizowany rozkład dochodów. Brak jest wskazań sugerujących zagrożenia polityki budżetowej i związane z
tym ryzyko pogarszania stanu finansów publicznych, mimo to wydatki majątkowe miasta mają charakter
interwencji bieżących, to znaczy rzadko dotyczą inwestycji, których celem jest pobudzanie procesów rozwoju i
zwiększanie skali przyszłych dochodów.

5. Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Zakres tematyczny diagnozy sfery funkcjonalno-przestrzennej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto
Łęczyca na lata 2017-2023 koncentruje się na kwestiach charakterystyki i analizy zagadnień takich, jak: gęstość
zaludnienia, użytkowanie gruntów, planowanie przestrzenne, wyposażenie i stan infrastruktury technicznej (drogi,
wodociągi i kanalizacja), infrastruktura terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i przestrzeni publicznych. Analizy w
ujęciu dynamicznym zostaną przeprowadzone na podstawie dostępnych danych statystycznych dla okresu 20102015 oraz materiałów źródłowych. Uzyskane dane uzupełniono i rozszerzono na podstawie wizji lokalnych. Na tej
podstawie zaprezentowano i zidentyfikowano kluczowe elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz
dominujące zjawiska i procesy. W celu zaprezentowania pełniejszego obrazu sfery funkcjonalno-przestrzennej w
Mieście Łęczycy wartości wskaźników, charakteryzujących wybrane zjawiska, zostały odniesione do wartości
wskaźników notowanych dla powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego. Zatem przeprowadzona analiza sfery
funkcjonalno-przestrzennej ma charakter kompleksowy i wieloaspektowy, umożliwiając identyfikację problemów i
zjawisk kryzysowych.
W dalszej części opracowania przeprowadzono analizę poszczególnych zjawisk i procesów wraz z identyfikacją
zjawisk kryzysowych w sferze funkcjonalno-przestrzennej, na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i
wyboru obszaru rewitalizacji. W tej części opracowania wykorzystano dane pochodzące z następujących
instytucji i źródeł:


Urząd Miejski w Łęczycy,



Główny Urząd Statystyczny (GUS),



Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,



Strategia Rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020,



Witryny internetowe poszczególnych instytucji,



Inne materiały, w tym niepublikowane.

Miasto Łęczyca jest siedzibą władz miasta oraz powiatu, położone jest w powiecie łęczyckim, w północnej części
województwa łódzkiego. Z obszarem Miasta Łęczyca sąsiadują bezpośrednio z dwie gminy wiejskie: od południa,
zachodu i północy - Gmina Łęczyca i od wschodu Gmina Góra św. Małgorzaty. Całkowita powierzchnia Miasta
Łęczyca stanowi ok. 1,2% powierzchni powiatu łęczyckiego i wynosi 8,95 km².
Gęstość zaludnienia Łęczycy w latach 2010-2015 przedstawia Wykres 17. W okresie analizy gęstość zaludnienia
w Łęczycy sukcesywnie spadała, z poziomu 1 684 osób na 1 km2, w roku 2010, do poziomu 1 621 osób na
1 km2. Przeciętne roczne tempo spadku liczby ludności w przeliczeniu na 1 km2 wynosiło -0,8%. Miasto Łęczyca
wykazuje wyraźnie wyższą gęstość zaludnienia w porównaniu do powiatu łęczyckiego oraz województwa
łódzkiego.
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Obserwowane w przedmiotowej gminie tendencje spadku gęstości zaludnienia są zbieżne z trendami
uwidaczniającymi się zarówno w powiecie łęczyckim, jak i na obszarze województwa łódzkiego. Tendencje te
obrazują negatywne zjawiska związane z wyludnianiem się większości miast na terenie regionu łódzkiego.
Zgodnie z wynikami analiz przeprowadzonymi w części społecznej, odpływ ludności wynika przede wszystkim ze
względów ekonomicznych i ma charakter migracji zarobkowych.

Wykres 17. Gęstość zaludnienia w Mieście Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim w latach 20102015 [liczba osób na 1 km2]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Zagospodarowanie przestrzenne i struktura funkcjonalno-przestrzenna
Miasto Łęczyca jest położone na terenie powiatu o zdecydowanie rolniczym charakterze. Żyzne gleby sprawiają,
że również na terenie miasta przeważa użytkowanie rolnicze, a grunty rolne w 2014 roku stanowiły ok. 54%
powierzchni tej jednostki (88,6% dla powiatu i 70,6% dla województwa łódzkiego). W latach 2012-2014 w
Łęczycy obserwowany był stopniowy spadek areału użytków rolnych na korzyść rozwoju obszaru
zurbanizowanego (Tabela 46). Grunty zabudowane i zurbanizowane na terenie Łęczycy stanowiły w 2014 roku
35,3% powierzchni gminy, podczas gdy w skali powiatu było to zaledwie 3,3%, natomiast dla województwa 5,5%.
Wśród terenów zurbanizowanych przeważają obszary zabudowy mieszkaniowej, których udział w powierzchni
miasta wzrósł z 13,5% w roku 2012, do poziomu 13,9% w latach 2013-2014. Ważnym elementem struktury
przestrzennej miasta jest układ komunikacyjny. Udział terenów zajętych pod drogi i infrastrukturę kolejową wynosi
ok. 8,3% powierzchni miasta.
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Nasycenie terenami przemysłowymi jest widocznie wyższe niż w przypadku powiatu czy województwa. Tereny te
obejmują 4,6% obszaru miasta (0,1% dla powiatu i 0,4% dla województwa). Udział terenów przemysłowych w
powierzchni miasta jest porównywalny na przykład do Rawy Mazowieckiej, jednak podkreślić należy, że
powierzchnia Miasta Łęczyca jest najmniejsza spośród miast o zbliżonej liczbie ludności. W ujęciu bezwzględnym
zasoby terenów przemysłowych porównywalne są do obszaru miejskiego Łasku czy Głowna (ok. 40 ha). Z kolei
Konstantynów Łódzki czy Rawa Mazowiecka posiadają pod tym względem zasób o połowę większy (ok. 60 ha),
natomiast obszar miejski Koluszek dwukrotnie większy (80 ha). Mieszkańcy i władze miasta wyraźnie sygnalizują
niedobór nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę przemysłową i wyposażonych w
odpowiednią infrastrukturę.

Tabela 46. Struktura użytkowania gruntów w Mieście Łęczycy w latach 2012-2014
2012

użytki rolne razem

2013

Udział w
powierzchni
ogółem 2014 roku

2014
[ha]

[%]

492

488

487

54,4

0

0

0

0,0

23

23

23

2,6

grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:

311

315

316

35,3

a. tereny mieszkaniowe

121

124

124

13,9

b. tereny przemysłowe

41

41

41

4,6

c. inne tereny zabudowane

43

44

45

5,0

d. tereny zurbanizowane niezabudowane

13

14

13

1,5

e. tereny rekreacji i wypoczynku

10

10

10

1,1

f. tereny komunikacyjne - drogi

46

45

46

5,1

g. tereny komunikacyjne - kolejowe

29

29

29

3,2

h. tereny komunikacyjne - inne

0

0

0

0,0

i. użytki kopalne

8

8

8

0,9

użytki ekologiczne

0

0

0

0,0

nieużytki

47

47

47

5,3

tereny różne

22

22

22

2,5

895

895

895

100,0

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem
grunty pod wodami razem

powierzchnia ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Podobnie wygląda sytuacja w zakresie dostępności terenów rekreacji i wypoczynku. Ich powierzchnia na terenie
Łęczycy wynosi według danych Głównego Urzędu Statystycznego 10 ha, stanowi to ok. 1,1% obszaru miasta.
W strukturze miasta dostrzegalne są pozostałości dawnych funkcji związanych z przemysłem wydobywczym.
Użytki kopalne obejmują powierzchnię 8 ha (0,9% obszaru miasta, w porównaniu do 0,03% dla powiatu i 0,1%
dla województwa). Grunty pod wodami stanowiły w 2014 roku 2,6% powierzchni miasta, jest to zdecydowanie
więcej niż w przypadku powiatu (0,4%) czy województwa (0,6%).
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Łęczyca charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem urbanizacji. Obszar o wyższej intensywności zabudowy
zlokalizowany jest w centrum funkcjonalno-użytkowym miasta, które przesunięte jest o ok. 0,6-0,7 km na
północny wschód od centrum geograficznego (Rysunek 1). W przestrzeni miasta wyraźnie wyróżniają się dwa
pasma zurbanizowane, które rozciągają się wzdłuż drogi krajowej nr 91 oraz drogi wojewódzkiej nr 703,
otaczające ścisłe centrum funkcjonalno-użytkowe miasta od strony wschodniej, południowej i zachodniej.
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Powiat łęczycki wyróżnia się na tle województwa wyjątkowo niską lesistością. Udział gruntów zalesionych i
zadrzewionych w powiecie wynosił 5,4%, natomiast w województwie 22%. Skala tego zjawiska jest jeszcze silniej
uwidacznia się na terenie Miasta Łęczyca, w którego strukturze przestrzennej nie występują obszary tego
rodzaju.

Rysunek 1. Układ przestrzenny Gminy Miasta Łęczyca

Źródło: System Informacji Przestrzennej Miasta Łęczyca
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Zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy
(Rysunek 2) w północnej i wschodniej części miasta wyznaczone zostały tereny chronione przed zabudową
(oznaczone symbolem E, kolor zielony). Są to min. tereny objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Obszary
te zostaną szerzej scharakteryzowane w dalszej części opracowania. Na terenach oznaczonych symbolem E1
(kolor zielony) w ograniczonym zakresie dopuszczalna jest zabudowa związana z funkcjami rekreacyjnymi,
utrzymaniem ogrodów działkowych, adaptacją obecnej zabudowy oraz obsługą techniczną miasta. Symbolem Ua
(kolor brązowy) oznaczono obszary zabudowy, dla których dopuszczalne są niewielkie uzupełnienia. W strefie tej
wyróżnia się obszar historycznego centrum, oznaczony kolorem czerwonym. Obszar ten charakteryzują 2-3
kondygnacyjne budynki o mieszanych funkcjach – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, połączona z handlem
i usługami zlokalizowanymi w parterach.

Rysunek 2. Zagospodarowanie przestrzeni i kierunki jego rozwoju według Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy

Źródło: System Informacji Przestrzennej Miasta Łęczyca

Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14,



Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Pl. Kościuszki 1,



Sąd Rejonowy w Kutnie z siedzibą w Łęczycy, ul. Konopnickiej 16,



Prokuratura Okręgowa w Łodzi, oddział w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14,



Urząd Skarbowy w Łęczycy, Al. Jana Pawła II nr 17,



Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy, przy ul. Sienkiewicza 31.

W miarę oddalania się od historycznego centrum miasta, mieszane funkcje zostają w coraz większym stopniu
zdominowane przez funkcję mieszkaniową. Do centrum przylegają osiedla wielorodzinne: od północy osiedle
Dominikańska, od wschodu osiedla Konopnickiej i Wojska Polskiego, w pewnym oddaleniu znajdują się osiedla
Zachodnia i Medyk, na południe niewielkie osiedla Dworcowa i Kleks. Charakter zabudowy wielorodzinnej ma
także osiedle Belwederska (Nowa Wieś) położone po zachodniej stronie zalewów miejskich.
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W centrum miasta i jego bezpośrednim sąsiedztwie zgrupowane zostały główne instytucje publiczne, takie jak:

Łęczyckie osiedla zabudowy wielorodzinnej są zbliżone do siebie w zakresie struktury przestrzennej. Zabudowa
wielorodzinna uzupełniona jest placówkami edukacyjnymi, położonymi najczęściej w centrum osiedla oraz
pojedynczymi wolnostojącymi obiektami handlowymi i punktami usługowymi. Pomiędzy osiedlami Dworcowa i
Kleks zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 4. Na osiedlu Konopnickiej znajduje się I Liceum
Ogólnokształcące. W centralnej części osiedla Zachodnia położone są Szkoła Podstawowa nr 3 oraz
Przedszkole nr 1. Na osiedlu Belwederska znajduje się natomiast Przedszkole nr 4. Mimo wyposażenia w obiekty
małej architektury w postaci placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, przestrzeń osiedli
zabudowy wielorodzinnej jest stosunkowo monotonna.
Na szczególną uwagę zasługują niewielkie osiedla Dworcowa i Kleks. Stanowią one dobrze urządzone,
atrakcyjne przestrzenie. Tym mocniej z charakterem tych osiedli kontrastuje teren graniczący z nimi i ograniczony
torami kolei wąskotorowej, gdzie pomiędzy garażami znajduje się skrajnie zdegradowana parterowa zabudowa
mieszkaniowa (Fotografia 1).
Fotografia 1. Zdegradowana zabudowa mieszkaniowa w okolicy osiedla Kleks i ulicy Kopalnianej

Źródło: materiały własne

W dalszej odległości od centrum rozwija się zabudowa jednorodzinna. W kierunku zachodnim po północnej
stronie od drogi nr 703 znajdują się osiedla: Królów Polskich i 22 Lipca, natomiast po stronie południowej tej drogi
osiedle Kwiatowe. W południowej części miasta, do drogi nr 91 przylega osiedle Waliszew.
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Znaczny obszar na południowy zachód od centrum funkcjonalno-użytkowego miasta zajmują tereny
pokopalniane, obecnie mające charakter niezagospodarowanych zalewów otoczonych częściowo podmokłymi
terenami zieleni nieurządzonej. Zalew umiejscowiony jest na cieku Czartówka (lewobrzeżny dopływ rzeki Bzury) i
składa się z trzech zbiorników (działka nr 399/7). Od strony zachodniej graniczy z torami PKP a od strony
wschodniej z nasypem nieczynnej kolejki wąskotorowej. Dwie części, tj. największa środkowa o powierzchni
7,2267 ha oraz mniejsza część południowa o powierzchni 4,3243 ha należy do miasta8. Trzecia część, północna
znajduje się na terenie prywatnym. Średnia głębokość zbiornika wynosi 1,80 m. Zbiornik w latach 2003-2004
został wyremontowany (usunięcie zalegających dno zbiornika namułów, wykonanie umocnienia wschodniego
brzegu zalewu palisadą i gabionami). Zgodnie z protokołem z okresowej – rocznej kontroli stanu sprawności
technicznej obiektu budowalnego z 27 maja 2016 roku9 stan techniczny zalewu jest następujący:


Stan zalewu – bardzo dobry,



Wody – czyste,



Nie występują zamuliska i zatory na zbiorniku,



Ubezpieczenie wschodniego brzegu zbiornika – stan bardzo dobry,



Umocnienie brzegowe – pełni dobrze funkcję ochronną skarpy zalewu,

Koło Polski Związek Wędkarski – Łęczyca dzierżawi od miasta działkę nr 399/7 o powierzchni 16,9607 ha, którą stanowi zbiornik wodny i tereny przyległe.
Protokół z okresowej – rocznej kontroli stanu sprawności technicznej obiektu budowlanego na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo Budowlane; 27 maja 2016 roku
8
9



Mnich żelbetowy – budowla sprawna technicznie,



Przelew powierzchniowy – zniszczony,



Budowle wlotowe na zbiornik – budowla wlotowa prawa: stan dobry; budowla wlotowa lewa: stan
techniczny kładki nad ciekiem bardzo dobry,



Zaleca się m.in. bieżące konserwacje; zabezpieczenie stopy skarp rowu ulgowego przy mnichu,
uporządkowanie skarpy rowu i terenu wokół rowu ulgowego; wykonanie konserwacji poręczy kładki dla
pieszych na wlocie do zalewu (zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie); uporządkowanie przelewu
powierzchniowego.

Na terenie znajduje się wieża szybowa oraz dwie hałdy pokopalniane, które stanowią pozostałość po wydobyciu
rudy żelaza.
Fotografia 2. Obszar pokopalniany na terenie Gminy Miasta Łęczyca i jego zagospodarowanie

Źródło: materiały własne
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Koło Polski Związek Wędkarski – Łęczyca dzierżawi od miasta działkę nr 399/7 o powierzchni 16,9607 ha, którą stanowi zbiornik wodny i tereny przyległe.

Strona

55

Tereny te stanowią niewykorzystany, zdegradowany, obszar o chaotycznym zagospodarowaniu przestrzennym,
w którym dominują zalewy i hałda. Cechami charakterystycznymi dla tego obszaru są nieuporządkowana zieleń i
słabe oświetlenie, które przekładają się na niskie poczucie bezpieczeństwa osób odwiedzających ten obszar,
zwłaszcza po zmroku. Teren zalewów w stanie obecnym posiada bardzo ograniczone możliwości wykorzystania
przez mieszkańców. Jedynym elementem zagospodarowania rekreacyjnego tego obszaru jest ścieżka
przecinająca teren poniżej zbiornika położonego w centralnej części obszaru i łącząca osiedle mieszkaniowe
Belwederska z ogródkami działkowymi Szafirek, zlokalizowanymi po wschodniej stronie zbiorników. Ponadto po
wschodniej stronie zalewów przy ścieżce znajduje się zadaszona ławka ze stolikiem (Fotografia 2). Opisywany
obszar pokopalniany silnie wpływa na otoczenie, w szczególności na obszar sąsiedniego osiedla
mieszkaniowego Belwederska. Zalewy są udostępniane przez gminę związkowi wędkarskiemu10. Na tym terenie
obowiązuje zakaz kąpieli, z uwagi na charakter i sposób powstania zbiorników oraz prawdopodobną złą jakość
wody i jej niezdatność w obecnym stanie do kąpieli. Jakość wód w zalewach nie jest monitorowana. Na
prawdopodobieństwo złych parametrów wody wpływać mogą bardzo ograniczone możliwości wymiany wody za
pośrednictwem przepływającej przez zalewy rzeki Czartówka. Tereny te mają charakter częściowo podmokły o
niestabilnym gruncie, co przekłada się na ograniczone możliwości zabudowy. W bezpośrednim sąsiedztwie
zalewów znajduje się zrekultywowana hałda porośnięta roślinnością, która stanowi atrakcyjny punkt widokowy.
Problemem jest jednak obserwowana zwłaszcza po opadach niestabilność podłoża. Budulcem hałdy są odpady
po działalności górniczej, w tym łupek ilasty. Tereny pokopalniane stanowią ok. 10% obszaru Łęczycy. Można
zatem stwierdzić, że jest to rozległy obszar o znacznym, niestety do tej pory niewykorzystanym potencjale.
Pomimo obecnego stanu i ograniczeń w zakresie możliwości zagospodarowania teren ten posiada interesujące
walory krajobrazowe. Po drugiej stronie zalewów obserwować można panoramę miasta (Fotografia 3).

Fotografia 3. Walory krajobrazowe obszaru pokopalnianego

Źródło: materiały własne

W stronę południowo-wschodniej granicy miasta, wzdłuż ul. Lotniczej rozciąga się teren o charakterze
przemysłowym, zaliczany częściowo do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Łęczyca.
Miasto Łęczyca posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla 4,6% obszaru (Rysunek 3).
Trzy spośród obszarów objętych planami stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej położone w sąsiedztwie ul.
Kaliskiej. Obszary A i C, wskazane w MPZP przyjętym Uchwałą nr 338/XLV/2002 z dnia 12.06.2002 roku,
znajdują się po północnej stronie ul. Kaliskiej, na odcinku od torów kolejowych do ul. 60 Pułku Piechoty
Wielkopolskiej(na rysunku kolor ciemno-pomarańczowy). Obejmują teren osiedla Królów Polskich i częściowo
zabudowany teren pomiędzy nim a osiedlem 22 Lipca. Powierzchnia objęta planem wynosi 18,7969 ha. Zgodnie
z uchwalonymi ustaleniami, ze względu na położenie na obszarze chronionego krajobrazu, dopuszczalna jest w
tym miejscu nieuciążliwa wolnostojąca lub bliźniacza zabudowa jednorodzinna mieszkaniowa i mieszkaniowousługowa o niskiej intensywności. Drugi z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dotyczy Obszaru B (osiedle Kwiatowe) położonego po południowej stronie ul. Kaliskiej (Uchwała
nr VIII/64/03 z dnia 23.04.2003 roku). Na terenie o powierzchni 12,1377 ha również dopuszczona została
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wolnostojąca lub bliźniacza o niskiej intensywności (na rysunku kolor
jasno-pomarańczowy) oraz nieuciążliwa jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa i mieszkaniowo-usługowa o
niskiej intensywności (na rysunku kolor ciemno-pomarańczowy). Ustalenia dla trzeciego spośród obowiązujących
planów miejscowych zostały przyjęte uchwałą nr 399/12 XX/87/03 w sprawie zmiany miejscowego planu
stanowiącego fragment działu gruntu z dnia 30.06.2003 roku Ustalenia te dotyczą obszaru o powierzchni 10,3406
ha położonego na południe od zalewów miejskich. Zgodnie z zapisami planu dla tego obszaru możliwe jest
zagospodarowanie produkcyjno-usługowe na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w zakresie
fragmentu obszaru podstrefy Łęczyca (na rysunku kolor fioletowy) oraz zagospodarowanie usługowe
wielofunkcyjne w zakresie wypoczynku (na rysunku kolor różowy). Teren ten przekształcany jest w kierunku
parku krajobrazowego, a jego zagospodarowanie przewiduje adaptację i modernizację przestrzeni wód otwartych
na drodze ukształtowania linii brzegowej. Dopuszcza się tutaj również możliwość lokalizacji usług
gastronomicznych w obiektach stałych, o wysokich walorach architektoniczno-przestrzennych.
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W sferze zagospodarowania przestrzennego i struktury funkcjonalno-przestrzennej zaobserwowano następujące
problemy:


niedobór nowych terenów inwestycyjnych przeznaczonych pod zabudowę przemysłową i wyposażonych w
odpowiednią infrastrukturę;



uwidaczniającą się na podstawie danych i zgłaszaną przez mieszkańców niską dostępność terenów
zielonych i rekreacyjnych, ograniczoną ofertę aktywności oraz brak możliwości rekreacji wodnej, pomimo
występowania na terenie miasta zbiorników wodnych;



skrajnie zdegradowaną zabudowę mieszkaniową w sąsiedztwie osiedla Kleks (okolice ulicy Kopalnianej);



znaczny niewykorzystany i niezagospodarowany obszar po szkodach górniczych charakteryzujący się z
punktu widzenia mieszkańców niską atrakcyjnością pod względem rekreacji; z powodu słabego
oświetlenia i wysokiej roślinności odbierany jako niebezpieczny; częściowo podmokły, co wpływa na
ograniczone możliwości zabudowy.
Rysunek 3. Rozmieszczenie obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
w Łęczycy

Źródło: System Informacji Przestrzennej Miasta Łęczyca
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Tereny zieleni w Miasta Łęczyca obejmują: parki spacerowo-wypoczynkowe, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej
oraz cmentarze (Tabela 47). Liczba parków w mieście oraz ich powierzchnia nie zmieniała się w latach 20102015. Łącznie w Łęczycy występują dwa tereny zielone tego rodzaju, o powierzchni 28,2 ha, co stanowi ok. 3%
obszaru miasta. Liczba i powierzchnia zieleńców również była stabilna w czasie. Wyszczególniono 7 terenów
tego rodzaju, zajmujących ok. 0,6% powierzchni miasta (5,2 ha). Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie
obszarów zieleni przyulicznej, zajmującej w całym okresie analizy 8,2 ha (0,9% powierzchni miasta).
Powierzchnia terenów zieleni osiedlowej zmniejszała się natomiast systematycznie, z 16,1 ha w 2010 roku do
14,46 ha w roku 2015. Łącznie powierzchnia terenów zieleni w postaci parków, zieleńców i zieleni osiedlowej
spadła z 45,5 ha do 47,86 ha, a udział tego rodzaju powierzchni zielonej zmalał do 5,35%. Tereny cmentarzy
zajmowały stałą powierzchnię 4,4 ha.
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Tereny rekreacyjne i zielone

Tabela 47. Tereny zielone w Mieście Łęczyca w latach 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

parki spacerowo - wypoczynkowe
obiekty [szt.]
powierzchnia [ha]

2
28,20

2

2

2

2

2

28,20

28,20

28,20

28,20

28,20

zieleńce
obiekty [szt.]
powierzchnia [ha]
powierzchnia [ha]
powierzchnia [ha]
udział w powierzchni miasta [%]
powierzchnia [ha]
udział w powierzchni miasta [%]

7

7

7

7

7

7

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

5,20

8,20

8,20

8,20

14,72
1,64

14,72
1,64

14,46
1,62

48,12
5,38

48,12
5,38

47,86
5,35

zieleń uliczna
8,20
8,20
8,20
tereny zieleni osiedlowej
16,10
15,00
15,00
1,80
1,68
1,68
parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej (łącznie)
49,50
48,40
48,40
5,53
5,41
5,41
cmentarze

obiekty [szt.]
powierzchnia [ha]

2

2

2

2

2

2

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Największym obszarem zieleni urządzonej w Łęczycy jest Park Miejski o powierzchni 12 ha, zlokalizowany przy
ul. 18 Stycznia. Teren parku przeszedł gruntowną rewaloryzację w ramach projektu „Rewitalizacja Łęczyckiej
Starówki - kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic”, realizowanego w latach
2004-2006. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 6 414 000 zł, z czego ponad 3 000 000 zł zostało
sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki tej inicjatywie park został wyposażony w
urządzenia rekreacyjne i obiekty małej architektury, a jego stan zachęca do spędzania tam czasu (Fotografia 4).
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Fotografia 4. Zagospodarowanie parku miejskiego w Łęczycy

Źródło: materiały własne

Poważnym problemem zauważalnym w parku miejskim jest podmakanie części terenu (Fotografia 5). Zjawisko to
nasila się w okresach roztopów oraz intensywnych opadów i wynika z lokalizacji parku w bezpośrednim
sąsiedztwie koryta Bzury, na terenach szczególnie narażonych na podmakanie i zalewanie.
Fotografia 5. Problemy w zakresie zalewania i podmakania parku miejskiego w Łęczycy

Źródło: materiały własne

Na obszarze miasta występują również tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, nieurządzone w postaci opisanego
wcześniej otoczenia zalewów miejskich (o powierzchni ok. 11 ha) oraz 4 obszarów ogrodów działkowych, w tym:


Gwarek (o powierzchni 2,28 ha),



im. Bitwy nad Bzurą (o powierzchni 4 ha),



Szafirek (o powierzchni 4,14 ha) oraz



Irys (o powierzchni 26 ha).

Obszary te charakteryzują się zagospodarowaniem i krajobrazem typowym dla tego typu terenów. W zakresie
stanu roślinności, poziomu utrzymania i estetyki poszczególnych obiektów na terenie ogródków, dostrzegalne jest
duże zróżnicowanie, które przy małej skali pojedynczych ogródków i znacznym ich stłoczeniu powoduje wrażenie
dysharmonii i braku ładu przestrzennego. W pobliżu ogrodów działkowych pojawia się także większe nasilenie
przypadków pozostawiania śmieci. Są one na bieżąco usuwane przez służby miejskie. Jest to jednak tylko
doraźne rozwiązanie problemu złych przyzwyczajeń i braku świadomości niektórych użytkowników tych
obszarów.
Mieszkańcy miasta zwracają uwagę na ograniczone i niewystarczające zasoby terenów zielonych oraz terenów
rekreacyjnych, placów zabaw, miejsc służących spędzaniu czasu wolnego i organizacji miejskich imprez. Stan
terenów zielonych w mieście jest oceniany jako zły i wymagający uporządkowania. Słabo oświetlone i
zaniedbane tereny zielone przekładają się na niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie
istniejących obszarów zielonych.
zmniejszanie się dostępności terenów zielonych w odniesieniu do zieleni osiedlowej;



zalewanie i podmakanie terenu parku miejskiego;



brak ładu przestrzennego i zróżnicowana estetyka ogrodów działkowych, położonych w różnych częściach
miasta;



zaśmiecanie okolic ogrodów działkowych;
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Problemy obserwowane w zakresie terenów rekreacyjnych i zielonych:



niewystarczające zasoby miejsc służących spędzaniu czasu wolnego i organizacji miejskich imprez;



zły stan terenów rekreacyjnych w mieście (z wyjątkiem parku) - słabo oświetlone i zaniedbane tereny
zielone przekładają się na niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie istniejących
nieurządzonych obszarów zielonych.

Infrastruktura drogowa i komunikacyjna
Miasto Łęczyca położone jest w pobliżu dwóch ważnych krajowych szlaków komunikacyjnych. W odległości ok.
15 km na południowy-zachód od miasta przebiega autostrada A2, stanowiąca fragment drogi międzynarodowej
E30. Dojazd do tej trasy umożliwia węzeł Wartkowice, dostępny z drogi krajowej nr 703. Natomiast na wschód od
miasta, w odległości ok. 25 km znajduje się autostrada A1, będąca częścią drogi międzynarodowej E75, z którą
Łęczycę również łączy trasa nr 703, za pośrednictwem węzła zlokalizowanego w pobliżu miejscowości Piątek.
Miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową, umożliwiającą szybkie i dogodne połączenie z innymi
miejscowościami na terenie powiatu, województwa i kraju, czemu sprzyja bliskość węzłów autostradowych. Na
układ drogowy Łęczycy składają się:
a) droga krajowa nr 91 relacji Gdańsk – Łęczyca – Cieszyn (ul. Henryka Sienkiewicza, Ozorkowskie
Przedmieście),
b) droga wojewódzka nr 703 relacji Łowicz – Łęczyca – Poddębice (ul. Kaliska, Belwederska, 18 Stycznia),
c) ulice posiadające status dróg gminnych o łącznej długości 16,94 km, informacje na temat ich charakteru i
parametrów zawiera Tabela 48.
Gęstość dróg na obszarze miasta jest zdecydowanie wyższa niż w województwie łódzkim. Dla Łęczycy wskaźnik
ten w przeliczeniu na 100 km2 wynosi 173, przy średniej dla województwa łódzkiego na poziomie 129.
Tabela 48. Klasyfikacja i stan dróg gminnych na terenie Miasta Łęczyca
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Ulica

Długość (m)

Klasa

Nawierzchnia

Ocena*

18-go Stycznia

100

Zbiorcza

Kostka kamienna / Bitumiczna

Bardzo dobry

57 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

366

Dojazdowa

Płyta betonowa (trylinka) / Szutrowa

Dostateczny

60 Pułku Piechoty Wielkopolskiej

485

Lokalna

Płyta betonowa / Bitumiczna

Zły

Aleje Jana Pawła II

238

Lokalna

Bitumiczna

Dobry

Belwederska

348

Lokalna

Bitumiczna

Dostateczny

Bitwy nad Bzurą

672

Dojazdowa

Bitumiczna

Bardzo dobry

B. Prusa

412

Dojazdowa

Żwir / Żużel / Bitumiczna

Zły

C.K. Norwida

195

Dojazdowa

Kostka betonowa

Bardzo dobry

Dominikańska

345

Lokalna

Bitumiczna

Dostateczny

Dworcowa

67

Lokalna

Bitumiczna

Bardzo dobry

E. Orzeszkowej

193

Dojazdowa

Płyta betonowa

Dostateczny

F. Chopina

121

Dojazdowa

Kostka betonowa

Bardzo dobry

Gen. F. Altera

512

Lokalna

Bitumiczna / Płyta betonowa

Dostateczny

Gen. J. Bema

210

Dojazdowa

Płyta betonowa

Dostateczny

Gen. J. Sowińskiego

114

Dojazdowa

Kostka betonowa

Bardzo dobry

Gen. K. Pułaskiego

180

Dojazdowa

Płyta betonowa / Żwir / Żużel

Dostateczny

Gen. St. Thugutta

220

Lokalna

Płyta betonowa / Bitumiczna

Dostateczny

Gen. W. Sikorskiego

114

Dojazdowa

Płyta betonowa

Dostateczny

Lokalna

Bitumiczna / Gruntowa

Bardzo zły

H. Sawickiej

119

Dojazdowa

Płyta betonowa

Dostateczny

J. Grodzkiej

156

Dojazdowa

Kostka kamienna

Bardzo dobry

J. Kochanowskiego

890

Zbiorcza

Bruk / Bitumiczna / Żwir / Żużel

Zły

J. Dworzaczka

297

Dojazdowa

Żwir / Żużel / Bitumiczna

Zły

Kaliska

53

Dojazdowa

Kostka kamienna

Bardzo dobry

J. Kilińskiego

613

Lokalna

Bitumiczna

Dostateczny

Kopalniana

123

Lokalna

Bitumiczna

Dostateczny

Kościelna

124

Dojazdowa

Kostka Kamienna

Bardzo dobry

Kowalska

70

Dojazdowa

Kostka Kamienna

Bardzo dobry

Krótka

400

Dojazdowa

Żwir / Żużel

Zły

Ks. Jerzego Popiełuszki

536

Lokalna

Bitumiczna / Płyta betonowa

Bardzo dobry / Zły

M. Konopnickiej

631

Lokalna

Bitumiczna

Bardzo zły

A. Mickiewicza

307

Dojazdowa

Bitumiczna

Dobry

Ogrodowa

179

Lokalna

Bitumiczna

Zły

Osiedlowa

106

Dojazdowa

Bitumiczna / Betonowa

Zły

Ozorkowska

435

Lokalna

Bitumiczna

Bardzo dobry

Panieńska

46

Dojazdowa

Kostka Kamienna

Bardzo dobry

Pl. Przedrynek

171

Dojazdowa

Bitumiczna

Bardzo dobry

Pl. T. Kościuszki

159

Lokalna

Kostka kamienna

Bardzo dobry

Pocztowa

203

Dojazdowa

Kostka kamienna

Bardzo dobry

Polna

292

Lokalna

Żwir / Żużel

Zły

Poznańska

610

Lokalna

Bitumiczna / kostka kamienna

Bardzo dobry

Poznańska

175

Lokalna

Bitumiczna / kostka kamienna

Zły

J. Słowackiego

699

Dojazdowa

Płyta betonowa / bitumiczna

Dostateczny

Staromiejska

315

Lokalna

Kostka betonowa

Bardzo dobry

Szkolna

229

Lokalna

Bitumiczna

Bardzo dobry

Szpitalna

198

Dojazdowa

Kostka kamienna

Bardzo dobry

Tumska

168

Dojazdowa

Bitumiczna / Bruk

Zły

J. Tuwima

195

Dojazdowa

Kostka betonowa

Bardzo dobry

Wiejska

511

Zbiorcza

Żwir / Żużel / Gruntowa

Zły

W. Broniewskiego

209

Dojazdowa

Żwir / Żużel

Zły

Wodna

107

Dojazdowa

Kostka kamienna

Bardzo dobry

Wojska Polskiego

233

Dojazdowa

Bitumiczna

Bardzo dobry

Zachodnia

422

Dojazdowa

Bitumiczna

Bardzo dobry

Zamkowa

27

Lokalna

Bruk

Zły

S. Żeromskiego

207

Dojazdowa

Kostka betonowa

Bardzo dobry

Związku Walki Młodych

191

Dojazdowa

Bitumiczna

Dostateczny

Żydowska

146

Dojazdowa

Kostka kamienna

Bardzo dobry

* - do oceny stanu nawierzchni w protokole okresowej kontroli rocznej przyjęto skalę 6-cio stopniową, którą przeskalowano na skalę 5 stopniową według
następujących zasad: stan odpowiedni – ocena bardzo bobra, stan zadowalający – ocena dobra, stan niepokojący i niedostateczny - ocena dostateczna,
stan przedawaryjny – ocena zła, stan awaryjny – ocena bardzo zła. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy
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Górnicza

Zgodnie z zaprezentowaną tabelą można stwierdzić, że w Mieście Łęczycy zdecydowanie przeważają drogi o
nawierzchni twardej, które stanowią 78% układu drogowego miasta. Pozostała część sieci drogowej ma charakter
gruntowy. Wśród dróg o nawierzchni twardej dominuje pokrycie asfaltowe i kostka.
Wykres 18. Stan dróg gminnych w Mieście Łęczycy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Stan dróg stopniowo się poprawia, dzięki inwestycjom prowadzonym przez miasto. Jednak nadal stan
infrastruktury transportowej na terenie Łęczycy jest znaczącym problemem (Wykres 18). Niemal 40%, spośród
zinwentaryzowanych w 2016 roku odcinków dróg jest w złym i bardzo złym stanie technicznym i wymaga
wymiany nawierzchni lub jej generalnego remontu. 26% dróg gminnych wykazuje uszkodzenia, których nie
naprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji (stan dostateczny). Stan zadowalający,
równoznaczny z obserwowaniem pierwszych objawów uszkodzeń, zidentyfikowano w przypadku ok. 3% dróg w
mieście, natomiast stan bardzo dobry zanotowano dla 33% sieci drogowej.
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Miasto sukcesywnie realizuje inwestycje w zakresie infrastruktury transportowej, na które składały się inicjatywy
obejmujące:


modernizację ulic: Kaliskiej, Poznańskiej, Kościelnej, 18-go Stycznia, Grodzkiej, Żydowskiej, Pocztowej
okalających plac Tadeusza Kościuszki (prace obejmowały wyposażenie w kanalizację deszczową i
przebudowę nawierzchni i zostały zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Łęczyckiej Starówki kontynuacja poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego i modernizację ulic”, współfinansowanego ze
środków ZPORR, zakończonego w 2008 roku);



przebudowę i modernizację ul. Bitwy nad Bzurą współfinansowaną ze środków RPO WŁ, która
zakończona została w 2010 roku;



przebudowę nawierzchni, chodników, wyposażenie w kanalizację deszczową, oznakowanie pionowe ulic
Szpitalnej (zakończoną w 2009 roku) i Dworcowej (zakończoną w 2010 roku) – w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011;



przebudowę przepustu, istniejącego wodociągu, wyposażenie w krawężniki i obrzeża, realizację miejsc
postojowych, zjazdów do posesji, chodników, przebudowę nawierzchni oraz oznakowanie pionowe na ul.
Ozorkowskiej (prace zakończone w 2011 roku) – realizowane w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011;



przebudowę ul. Wojska Polskiego (zakończoną w 2012 roku) – zrealizowane prace dotyczyły przebudowy
nawierzchni, wyposażenia w krawężniki i obrzeża, zjazdy do posesji, chodniki, oznakowanie oraz wpusty
kanalizacji deszczowej;



przebudowę ulic: Panieńskiej, Ozorkowskiej (na odcinku od ul. Belwederskiej do Placu Tadeusza
Kościuszki), Wodnej, Kowalskiej, Pl. Kościuszki (parking i chodniki) w ramach projektu pn. „Przywrócenie
dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta”
(okres realizacji: 2011 - 2013 roku);



przebudowę ulic: Staromiejskiej oraz Popiełuszki (na odcinku od ul. M. Konopnickiej do ul.
Dominikańskiej).

Do roku 2019 planowane są działania związane z:


przebudową ulic: Poznańskiej (2017 roku) i Konopnickiej (lata 2018-2019),



budową kolejnych dróg na osiedlu domów jednorodzinnych Waliszew.

W dalszych planach pozostają:


budowa obwodnicy miasta,



budowa drogi dojazdowej wraz z uzbrojeniem do ŁSSE.

W porównaniu z 2012 rokiem zdecydowanie poprawił się stan następujących ulic: Gen. J. Sowińskiego,
Kowalskiej, Panieńskiej, Szkolnej, Wodnej, Wojska Polskiego, a także części dróg na osiedlu domów
jednorodzinnych Waliszew (C. K. Norwida, F. Chopina, J. Tuwima, S. Żeromskiego i Staromiejskiej).
Zdecydowanie pogorszył się natomiast stan ulic, takich jak: Górnicza, J. Słowackiego, ks. J. Popiełuszki (na
odcinku od ul. Dominikańskiej do końca ulicy), M. Konopnickiej i Osiedlowej.
Stan techniczny dróg w centrum miasta i jego okolicach jest bardzo dobry (Rysunek 4). Zdecydowanie w
najgorszym stanie technicznym są ulice Górnicza, zamykająca dawny teren pokopalniany od południa,
Osiedlowa, położona na osiedlu w pobliżu zalewów miejskich (z wyjątkiem odcinka około 90 metrów wykonanego
z mieszanek mineralno-bitumicznych, który zmodernizowany został w 2016 r.), a także M. Konopnickiej, której
remont został zaplanowany na lata 2018-2019. Dalszych inwestycji w zakresie budowy dróg wymaga układ
komunikacyjny osiedli Waliszew oraz 22 Lipca. Uwagi wymaga również szybko pogarszający się stan dróg na
osiedlu przylegającym do terenu zalewów (os. Belwederska).
Większość dróg na terenie Łęczycy wyposażonych jest w kanalizację deszczową lub ma zapewniony
zadowalający poziom odprowadzania deszczówki poprzez odwodnienie powierzchniowe. W najgorszej sytuacji
pod tym względem są ulice Górnicza, Prusa, Broniewskiego, na których na skutek opadów pojawiają się liczne
zastoiska wodne, negatywnie wpływające na stan tych dróg oraz walory użytkowe.
Poważnym problemem dla Miasta Łęczyca jest samochodowy ruch tranzytowy. Negatywnie wpływa on na stan
obiektów architektury, również na obszarze zabytkowej części miasta. Znaczny ruch samochodowy na głównych
arteriach przecinających miasto stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i obniża jakość życia mieszkańców. Od
wielu lat na liście priorytetów inwestycyjnych pojawia się budowa obwodnicy Łęczycy, jednak do tej pory idea ta
nie doczekała się realizacji.
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W przestrzeni miasta wyraźnie uwidacznia się ograniczona dostępność komunikacyjna osiedla Belwederska i
obszaru dworca kolejowego. Obszar ten nie posiada bezpośredniego połączenia drogowego z główną arterią
komunikacyjną biegnącej z północy na południe (droga krajowa nr 91) i strefą zurbanizowaną zlokalizowaną w
tym rejonie (Osiedla Waliszew, Dworcowa, Kleks). Elementem oddzielającym te strefy jest obszar pokopalniany,
który należy objechać przez ulicę Belwederską lub przez teren bocznicy kolejowej, a następnie ulicę Górniczą.

Rysunek 4. Stan dróg będących własnością Miasta Łęczyca w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy
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Tabela 49. Długość ścieżek rowerowych w Mieście Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim w latach
2011-2015 [km]
2011

2012

2013

2014

2015

Łęczyca

0

0

1,4

1,4

1,4

Powiat łęczycki

0

0

1,4

1,4

1,4

287,4

375

471,9

543,8

591,8

Województwo łódzkie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Na terenie Miasta Łęczyca występuje jedna ścieżka rowerowa o łącznej długości 1,4 km. Jest ona położona
wzdłuż ul. Kaliskiej (droga nr 703) od granicy miasta do ul. M Konopnickiej. Jest to jednocześnie jedyna ścieżka
rowerowa w powiecie łęczyckim (Tabela 49). W planach Urzędu Miejskiego w Łęczycy jest budowa
dwukierunkowej ścieżki rowerowej na ul. M. Konopnickiej, w ramach przebudowy tej drogi. Długość planowanej
ścieżki wynosi 360 m. Mieszkańcy miasta dostrzegają niedobór ścieżek rowerowych. Problemem pojawiającym
się w kontekście istniejących dróg rowerowych jest natomiast ich niewystarczające oznakowanie.
Miasto posiada dobre połączenia autobusowe oraz kolejowe z województwem i krajem. Łęczyca posiada
bezpośrednie połączenia kolejowe z Bydgoszczą, Gdańskiem, Katowicami, Piotrkowem Trybunalskim, Toruniem
(relacja Katowice – Gdynia Główna), Poznaniem i Szczecinem (relacja Łódź – Szczecin, Katowice – Szczecin) a
przede wszystkim z Łodzią i Kutnem (za pośrednictwem wszystkich wskazanych relacji oraz Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej), stanowiącym ważny węzeł kolejowy i umożliwiającym dostęp do wielu innych miejscowości w
Polsce. Dworzec kolejowy zlokalizowany jest przy ul. Belwederskiej. Znajduje się tu również kolejowa bocznica
rozładunkowo-przeładunkowa.
Komunikacja autobusowa realizowana jest przez:


PKS (połączenia m.in. do Łodzi, Warszawy, Bydgoszczy, Gdańska, Włocławka, Świnic Warckich,
Inowrocławia, Katowic, Kłodawy, Koła, Kutna, Leszna, Leśmierza, Olsztyna, Ozorkowa, Piątku, Płocka,
Poddębic czy Turku),



MARQS Marek Flejszman Usługi autokarowe – Łęczyca (połączenia regularne z Piątkiem, Świnicami
Warckimi, Kutnem i Uniejowem),



Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Ciechocinek, Lublin, Łódź, Radom i Włocławek),



Marag – Tour Kołodziejczyk Krynke – Łódź (połączenia regularne na linii Łódź – Włocławek),



Arriva Sp. z o.o. (Bydgoszcz, Łódź oraz Toruń).

Autokary zatrzymują się m.in. przy drogach gminnych, których zarządcą jest miasto. Przystanki są zlokalizowane
min. przy ul. Konopnickiej oraz ul. Ozorkowskiej.
Budynek dworca kolejowego został odnowiony i dobrze wyposażony, w obiekty małej architektury i parking
rowerowy. Nieestetyczne jest natomiast otoczenie budynku dworca oraz teren bocznicy kolejowej, który łączy się
z ulicą Górniczą. Droga dojazdowa prowadząca do budynku dworca jest w złym stanie technicznym. Poprawy
wyposażenia i estetyki wymaga również teren dworca autobusowego.
Wśród negatywnych zjawisk zaobserwowanych w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej wskazać
można:


bardzo zły stan infrastruktury transportowej, w szczególności ulic: Górniczej, Osiedlowej oraz M.
Konopnickiej (remont zaplanowany na lata 2018-2019); drogi w złym stanie technicznym występują
ponadto na osiedlu Waliszew i 22 Lipca; znaczne pogorszenie stanu infrastruktury transportowej na
osiedlu Belwederska;



negatywny wpływ nasilonego ruchu tranzytowego na stan zabudowy miasta, poziom bezpieczeństwa i
jakość życia mieszkańców;



brak połączenia drogowego pomiędzy osiedlem Belwederska i terenem dworca kolejowego a strefą
zurbanizowaną wzdłuż drogi krajowej nr 91;



niedobór ścieżek rowerowych i niewystarczające oznakowanie tras istniejących.
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Na terenie Miasta Łęczyca i jego okolic występują dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe, które nie jest
wykorzystywane oraz jurajskie, z którego pobierają wodę nieliczne gospodarstwa rolne. Mieszkańcy miasta
natomiast w znacznej mierze korzystają z sieci wodociągowej. Źródłem zaopatrzenia w wodę Łęczycy jest ujęcie
z wód wgłębnych położone w odległości ok. 7 km, od miasta we wsi Krzepocin. Ujęcie obejmuje trzy studnie
umożliwiające czerpanie wody z czwartorzędowych poziomów wodonośnych. W 2012 roku w Krzepocinie
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wykonano rekonstrukcję studni na ujęciu wody dla miasta Łęczyca. Prace były współfinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Według danych z 2007 roku,
wydajność studni oszacowano na 220 m3/h. Woda w tym ujęciu odpowiada klasie IB, charakteryzującej wody
wysokiej jakości, zawierające nieznaczne zanieczyszczenia, o naturalnym chemizmie, nadające się do celów
pitnych i gospodarczych, wymagające prostego uzdatnienia.
Tabela 50. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w Mieście Łęczycy, powiecie
łęczyckim i województwie łódzkim w latach 2010-2015 [%]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

wodociąg
Łęczyca

98,4

98,4

98,4

98,5

98,5

98,5

Powiat łęczycki

82,5

83

83,1

83

94,4

94,5

Województwo łódzkie

89,6

89,7

89,9

89,9

94

94,1

kanalizacja
Łęczyca

91,5

91,6

91,7

91,8

91,8

91,8

Powiat łęczycki

34,3

35,8

36,1

36

36,8

36,6

Województwo łódzkie

58,8

59,8

60,4

60,9

62,6

63,4

6,7

7,1

7,8

8,3

8,4

gaz
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie

6,2
1,9

2

2,1

2,3

2,5

2,5

39,3

39,3

39,7

39,8

39,8

39,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Miasto Łęczyca wykazuje wysoki poziom obsługi w zakresie instalacji wodociągowej - 98,5% mieszkańców
miasta korzysta z tej sieci infrastrukturalnej (Tabela 50). W okresie analizy obserwowano niewielkie zmiany w tym
zakresie. Wskaźnik obsługi wzrósł w ciągu badanych pięciu lat zaledwie o 0,2% w porównaniu z rokiem 2010.
Pod względem stopnia wyposażenia w wodociąg Łęczyca ma niewielką przewagę nad powiatem i
województwem, chociaż w obu tych jednostkach administracyjnych zanotowano w okresie analizy zdecydowaną
poprawę sytuacji.
Już w roku 2010 Łęczyca należała do gmin województwa łódzkiego w największym stopniu skanalizowanych.
Ponad 9 na 10 mieszkańców Łęczycy posiada dostęp do kanalizacji. Pod względem wyposażenia w tę sieć
wskaźniki zanotowane dla Miasta Łęczycy zdecydowanie przewyższają wyniki, zarówno dla powiatu łęczyckiego,
gdzie z kanalizacji korzystać może niespełna 4 na 10 mieszkańców jak i województwa łódzkiego (ponad 6 na 10
mieszkańców). Dynamika rozwoju sieci kanalizacyjnej w Łęczycy, podobnie jak w przypadku sieci wodociągowej,
w latach 2010-2015 nie była wysoka. Jest to związane z wysokim poziomem zaspokojenia potrzeb w tym
zakresie. Pod względem stopnia wyposażenia w sieć wodno-kanalizacyjną Łęczyca osiąga wyniki lepsze nawet
od Łodzi. Kanalizacji sanitarnej i deszczowej brakuje na osiedlu Królów Polskich oraz w ul. Górniczej, natomiast
kanalizacji deszczowej na osiedlu Kwiatowym. Ścieki z budynków wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, są
dowożone do automatycznej stacji zlewnej i kierowane do oczyszczalni (szerzej w rozdziale dotyczącym sfery
środowiskowej).
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Zdecydowanie gorzej kształtuje się sytuacja w zakresie sieci gazowej. Jedynie 8,4% mieszkańców miasta miało
dostęp do tej infrastruktury w 2015 roku. Jednak w porównaniu z rokiem 2010 sieć gazowa na terenie Łęczycy
rozwijała się bardziej dynamicznie niż w przypadku pozostałych składników infrastruktury sieciowej. Na tle
powiatu łęczyckiego sytuacja Miasta Łęczyca kształtuje się dobrze, jednak w porównaniu do poziomu gazyfikacji
województwa łódzkiego dostrzegalna jest wyraźna dysproporcja na niekorzyść przedmiotowej gminy.
Wśród problemów pojawiających się zakresie wyposażenia w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i gazowniczą
wymienić można niskie wyposażenie w sieć gazową.

6.

Problemy i zjawiska kryzysowe w Gminie Mieście Łęczyca sfera funkcjonalno-przestrzenna

Obszar Łęczycy charakteryzuje się wyraźnymi dysproporcjami w zakresie struktury przestrzennej, w której
wyraźnie wyróżnia się pasmowy układ stref zagospodarowania. Obszary wzdłuż północnej i wschodniej granicy
gminy, przylegające do starego koryta Bzury, pozostają niezagospodarowane, wynika to z częściowego
wyłączenia lub znacznego ograniczenia na nich możliwości zabudowy na skutek niekorzystnych warunków
wodno-glebowych i obowiązujących ustaleń ochronnych. Następnym pasmem struktury przestrzennej, które
uwidacznia się w Łęczycy jest obszar zabudowany rozciągnięty wzdłuż drogi nr 91 z północy na południe. Teren
po wschodniej stronie trasy ma charakter głównie mieszkaniowy, natomiast po zachodniej stronie od centrum
funkcjonalno-historycznego rozciąga się zabudowa mieszkaniowa przechodząca w przemysłowo-usługową.
Drugie pasmo zurbanizowane, o dominującej funkcji mieszkaniowej, przebiega wzdłuż drogi nr 703 z zachodu na
wschód. Oba pasma krzyżują się w centrum funkcjonalno-historycznym miasta. Oprócz głównych dróg, swoistymi
barierami w układzie przestrzennym miasta są również linia kolejowa oraz w mniejszym stopniu linia kolei
wąskotorowej. Charakterystyczne jest też przesunięcie centrum funkcjonalno-historycznego na północny wschód
w stosunku do centrum geograficznego miasta.
W przestrzeni Miasta Łęczyca uwidacznia się wyraźny podział funkcjonalny. Centrum historyczne grupuje główne
instytucje publiczne i kulturalne, a także handel i usługi. W miarę oddalania się od niego, zabudowa
wielofunkcyjna przechodzi w zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a następnie jednorodzinną. Tereny
przemysłowe są zlokalizowane w pewnym oddaleniu od przestrzeni mieszkalnej, przy południowo-zachodniej i
południowej granicy miasta, w rejonie ulic Górniczej i Kopalnianej oraz po zachodniej stronie linii kolejowej, przy
ul. Lotniczej. Na tym obszarze występują znaczne rezerwy terenów niezabudowanych.
Na obszarze miasta dostrzegalne są duże kontrasty w zakresie zagospodarowania i ładu przestrzennego –
tereny intensywnej zabudowy (os. Belwederska, os. Dworcowa czy os. Kleks), sąsiadują z nieużytkowanym i
niezagospodarowanym obszarem pokopalnianym, który zdecydowanie wyróżnia się w przestrzeni miasta. Od
wielu lat teren ten pozostaje na marginesie życia miejskiego. Jest to tym bardziej zaskakujące, że sąsiaduje on z
centrum miasta i charakteryzuje się większą dostępnością dla mieszkańców niż park miejski (dotyczy to
zwłaszcza osiedli: Belwederska, Królów Polskich, Kwiatowego czy Waliszew).
Wyraźny dysonans w zakresie ładu przestrzennego objawia także w pobliżu osiedla Kleks i ul. Kopalnianej w
postaci skrajnie zdegradowanej zabudowy mieszkaniowej, niewiele różniącej się pod względem estetyki od
otaczających ją garaży.
Problemem dostrzegalnym w przestrzeni Łęczycy jest niedostatek urządzonych terenów rekreacyjnowypoczynkowych. Park miejski, mimo, że atrakcyjnie zagospodarowany, położony jest peryferyjnie względem
głównych osi życia miejskiego.
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Poważnym problemem Łęczycy jest układ komunikacyjny. Dwie najważniejsze trasy przebiegające przez centrum
powiatu krzyżują się w historycznym centrum miasta. Powoduje to zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców i
negatywnie wpływa na stan sąsiadującej z nimi zabudowy, również zabytkowej, np. Zamku Królewskiego.
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Wyraźnie w przestrzeni Łęczycy wyróżnia się także obszar pozostały po eksploatacji górniczej, położony niemal
w geograficznym centrum miasta. Jest to teren o znacznej powierzchni, dobrej dostępności z właściwie
wszystkich części miasta. Pomimo tych cech, przez ponad 20 lat od czasu zakończenia eksploatacji, obszar ten
pozostaje niewykorzystany i podlega degradacji. Jego zagospodarowanie zdecydowanie odbiega od
współczesnych standardów oraz oczekiwań mieszkańców miasta. Jest to teren potencjalnie idealny na miejsce
spędzania czasu. Posiada znaczne walory krajobrazowe i atut w postaci występowania zbiorników wodnych.
Wyraźnie dostrzegalna jest jednak jego odrębność przestrzenna od pozostałych części Łęczycy. Zamiast spajać
strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru miejskiego, tereny pokopalniane stanowią przestrzeń rozdzielającą i
ograniczającą także pod względem dostępności komunikacyjnej poszczególnych części miasta.

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest zły stan dróg na obszarze miasta. Pomimo wielu inwestycji prowadzonych
przez władze Łęczycy i stopniowej poprawy w tym zakresie, nadal znaczna część dróg gminnych wymaga
gruntownych remontów i modernizacji. W zdecydowanie najgorszym stanie technicznym są ulice Górnicza,
zamykająca dawny teren pokopalniany od południa, a także M. Konopnickiej (w tym przypadku planowany jest
remont). Dalszych inwestycji w zakresie budowy dróg wymaga układ komunikacyjny osiedli Waliszew oraz 22
Lipca. Uwagi wymaga również szybko pogarszający się stan dróg na osiedlu Belwederska.
W kontekście układu komunikacyjnego Łęczycy pojawia się także problem niedoboru ścieżek rowerowych, a
także ulic z ruchem uspokojonym, bezpiecznych z punktu widzenia jazdy rowerem i dostępnych dla
użytkowników w różnym wieku.
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Słabą stroną Miasta Łęczyca w zakresie wyposażenia w infrastrukturę sieciową jest niski poziom gazyfikacji.

7. Sfera środowiskowa
Zakres tematyczny diagnozy sfery środowiskowej Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na
lata 2017-2023 obejmuje charakterystykę i analizę takich zagadnień, jak: zasoby środowiska oraz wynikający z
nich potencjał, sposoby gospodarowania nimi, a także jakość poszczególnych komponentów środowiska. W tej
części diagnozy dokonano identyfikacji stanu środowiska, poziomu oraz źródeł presji na środowisko na terenie
Łęczycy, a także działań podejmowanych na rzecz ograniczenia tej presji i zwiększania jakości zasobów
środowiskowych. W celu rozpoznania zmian w zakresie jakości środowiska i ich konsekwencji z perspektywy
jakości życia mieszkańców miasta, analizami objęte zostały materiały źródłowe oraz dostępne dane statystyczne
dla okresu 2010-2015. Na tej podstawie zaprezentowano i zidentyfikowano kluczowe elementy potencjału
przyrodniczego tego obszaru oraz dominujące zjawiska i procesy. W celu zaprezentowania pełniejszego obrazu
sfery środowiskowej w Mieście Łęczycy wartości wskaźników, charakteryzujących wybrane zjawiska, zostały
odniesione do wartości wskaźników notowanych dla powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego.
Przeprowadzona analiza ma charakter kompleksowy i wieloaspektowy, umożliwiając identyfikację problemów i
zjawisk kryzysowych w sferze środowiskowej.
W dalszej części opracowania przeprowadzono analizę poszczególnych zjawisk i procesów wraz z identyfikacją
zjawisk kryzysowych w sferze środowiskowej, na potrzeby delimitacji obszaru zdegradowanego i wyboru obszaru
rewitalizacji. W tej części opracowania wykorzystano dane pochodzące z następujących instytucji i źródeł:












Urząd Miejski w Łęczycy,
Główny Urząd Statystyczny (GUS),
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi
Strategia Rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020,
Witryny internetowe poszczególnych instytucji,
Program Ochrony Środowiska miasta Łęczyca, przyjęty uchwałą z dnia 27.10.2005 roku
Plan Gospodarki Odpadami, przyjęty uchwałą z dnia 27.11.2007 roku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z 2014 roku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Łęczyca za 2015 roku
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Łęczyca za 2014 roku
Inne materiały, w tym niepublikowane.

Na stan środowiska przyrodniczego Miasta Łęczyca wpływają uwarunkowania klimatyczne, związane z
położeniem i charakterem rzeźby terenu oraz dostępność zasobów naturalnych i działalność człowieka na tym
obszarze. Potencjał przyrodniczy i możliwości jego wykorzystania uwarunkowane są również sąsiedztwem
Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej. Wysokie walory przyrodnicze tego obszaru i jego okolic znajdują wyraz w
występujących tutaj formach ochrony przyrody, takich jak Obszar Specjalnej Ochrony Pradolina WarszawskoBerlińska oraz Specjalny Obszar Ochrony Pradolina Bzury i Neru, wchodzących w skład sieci ekologicznej
Natura 2000 czy Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej.
Znaczny wpływ na jakość środowiska na tym terenie ma działalność człowieka, związana z eksploatacją złóż rud
żelaza oraz działalnością rolniczą. Skutki antropopresji dostrzegalne są w zakresie jakości wód
powierzchniowych oraz jakości powietrza. Na tę ostatnią negatywnie wpływają natężony ruch samochodowy oraz
zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji.
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Miasto Łęczyca znajduje się w obrębie makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. Na jej obszarze
zidentyfikować można dwie główne formy morfologiczne, w postaci równinnej wysoczyzny morenowej oraz doliny
Bzury. Ta ostatnia jest częścią, przebiegającej równoleżnikowo przez obszar powiatu łęczyckiego, Pradoliny
Warszawsko-Berlińskiej. Obszar Łęczycy, podobnie jak całego powiatu łęczyckiego, znajduje się w zasięgu
zlodowacenia środkowopolskiego.
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Obszar Miasta Łęczyca zawiera się w zlewni Wisły i Odry. Przez północno-zachodnią cześć Łęczycy przebiega
dział wodny I stopnia, który w okolicach miasta przekracza pradolinę warszawsko-berlińską. Głównym ciekiem
wodnym na obszarze miasta jest Bzura, będąca lewostronnym dopływem Wisły. Rzeka została uregulowana, a
obserwowany w niej przepływ wód wykazuje znaczną zmienność. Całkowita długość Bzury wynosi 166,2 km, z
czego w granicach województwa łódzkiego znajduje się 125 km. Powierzchnia jej zlewni wynosi 7 787,5 km2.
Bliskość rzeki była głównym przyczynkiem do zapoczątkowania procesów osadniczych na terenie Łęczycy.
Znajdująca się w pobliżu przeprawa przez nurt stanowiła fragment jednego z głównych szlaków handlowych,
które krzyżowały się na tym obszarze. Uwarunkowało to rozwój pierwszego grodziska w tych okolicach, a także
ukształtowanie się późniejszego miasta lokacyjnego.
Obejmujący północną część Łęczycy, obszar Natura 2000 przybiera charakter terenów podmokłych. W okresach
wiosennych roztopów i po nawalnych deszczach, w lokalnych obniżeniach pojawiają się rozlewiska, powodujące
podmakanie gruntów i upraw. Sezonowy nadmiar wody jest odprowadzany systemem rowów melioracyjnych.
Na obszarze Miasta Łęczyca występują wody podziemne w postaci dwóch pięter wodonośnych o charakterze
użytkowym:


nieużytkowanego piętra czwartorzędowego, oraz



w niewielkim stopniu użytkowanego na potrzeby rolnictwa i niezwodociągowanych domostw piętra
jurajskiego.

Główny zbiornik wód podziemnych o charakterze szczelinowo-krasowym znajduje się we wschodniej części
miasta, jest to zbiornik GZWP nr 226 o nazwie „Krośniewice – Kutno”. Łęczyca jest zaopatrywana w wodę z
ujęcia we wsi Krzepocin, oddalonej od miasta o około 7 km.
Na terenie powiatów łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego występują gleby o najlepszych parametrach
bonitacyjnych w województwie łódzkim. W okolicach i na obszarze miasta występują grunty wysokiej klasy,
zapewniające możliwości wykorzystania rolniczego: gleby brunatne, bielicowe i czarne ziemie właściwe. W
dolinach rzecznych występują gleby madowe, murszowate, torfowe, a także murszowo-torfowe. Gleby stanowią
bardzo cenny zasób przyrodniczy miasta, będący jednocześnie barierą w jego rozwoju przestrzennym. Przy
ograniczeniach fizjograficznych związanych z dolinami od północy i wschodu, zachodni i południowo-zachodni
kierunek rozwoju miasta zmusza do stopniowego wyłączania wartościowych gleb z użytkowania rolniczego.
Tabela 51. Lesistość w Mieście Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim w latach 2010-2015 [%]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Łęczyca

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Powiat łęczycki

5,5

5,5

5,6

5,6

5,6

5,6

21,1

21,1

21,2

21,3

21,3

21,3

Województwo łódzkie
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
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Województwo łódzkie należy do regionów o najniższym poziomie zalesienia w skali kraju. Powiat łęczycki
wyróżnia się z kolei pod tym względem na tle województwa. Jego lesistość wynosi zaledwie 5,6% (Tabela 51).
Obszar powiatu jest właściwie pozbawiony większych kompleksów leśnych. Fragmentarycznie, na terasach i
wysoczyznach, rosną niewielkie lasy dębowo-lipowo-grabowe z bogatym runem leśnym, a na terenach
bagiennych pradoliny występują lasy olszowe i olszowo-jesionowe. Tendencje obserwowane w województwie i
powiecie nasilają się jeszcze na poziomie omawianego miasta. Na jego obszarze nie występują żadne kompleksy
leśne.
Łęczyca znajduje się w zasięgu oddziaływań klimatu umiarkowanego przejściowego, właściwego dla większości
obszaru Polski. Warunki klimatyczne tych okolic charakterystyczne są dla typu klimatów wielkich dolin, wyróżniają
się krótką i dość chłodną wiosną, długim latem i długą, chłodną zimą, a także znaczną zmiennością warunków
pogodowych i dużym deficytem opadów atmosferycznych. Skutkiem czego są niekorzystne warunki
wilgotnościowe, powiązane z wyjątkowo niską średnią roczną sumą opadów, wahającą się w granicach 500-540
mm. Niskie wartości opadów są na przedmiotowym terenie jedną z przyczyn procesu stepowienia gleb.
Średnioroczna temperatura powietrza w Łęczycy kształtuje się na poziomie ok. 7,5°C, a roczna amplituda

temperatur około 22,5°C. Długość okresu wegetacyjnego na tym obszarze waha się od 210 do 220 dni,
natomiast długość zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 50-80 dni. Dominują tutaj wiatry zachodnie i
południowo-zachodnie o niewielkiej sile, które nasilają się głównie w okresach zimowych.
Zasoby przyrodnicze miasta nie wyróżniają się pod względem występowania na tym terenie specyficznych form
siedliskowych gatunków flory i fauny. Jest to konsekwencją braku na terenie Łęczycy kompleksów leśnych,
bagnistych czy podmokłych. Dominującą formą zieleni na terenie Łęczycy jest roślinność wysoka (drzewa
pojedyncze i skupiskach) występująca głównie na terenach przyulicznych, kościelnych i osiedlowych. Największy
kompleks zieleni stanowi park miejski o powierzchni 12 ha. Obszar ten został wpisany na listę zabytkowych
parków i ogrodów w Polsce, a jego początki sięgają XIX w.
Przez północną część Miasta Łęczyca przebiega Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny WarszawskoBerlińskiej. Obszar ten pokrywa się w dużej części z Obszarem Specjalnej Ochrony Pradolina WarszawskoBerlińska oraz Specjalnym Obszarem Ochrony Pradolina Bzury i Neru, ustanowionymi w ramach sieci Natura
2000. Pradolina Warszawsko-Berlińska stanowi część ważnego transeuropejskiego szlaku migracji ptaków.
Obszar Specjalnej Ochrony Pradolina Warszawsko-Berlińska (227,5 ha w granicach miasta) został ustanowiony
w celu ochrony ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim. Odnotowano tu występowanie 28 gatunków
ptaków spośród wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Specjalny Obszar Ochrony Pradolina Bzury i
Neru z kolei stanowi obszar ochrony cennych siedlisk przyrodniczych, min. łęgów, łąk i torfowisk.
Tabela 52. Pomniki przyrody w Mieście Łęczycy
Lokalizacja pomnika

Opis

Obwód na wysokości
1,3 m [cm]
338

Wysokość
[m]
33,5

Park miejski

Dąb szypułkowy „Kazimierz”

ul. Kościelna

Glediczia trójcierniowa

250

29

ul. Panieńska

Lipa Drobnolistna

296

31

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Poza tymi obszarami, na terenie miasta nie występują inne formy ochrony w postaci: rezerwatów przyrody,
parków krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych czy też zespołów przyrodniczokrajobrazowych. Na obszarze Łęczycy znajdują się ponadto trzy drzewa, posiadające status pomników przyrody
(Tabela 52).

Jakość środowiska i skala antropopresji
Działalność człowieka wywiera silną i nieustającą presję na środowisko przyrodnicze i bezpośrednio kształtuje
jakość jego poszczególnych komponentów, takich jak powietrze, wody, biosfera czy gleby. Walory i warunki
środowiska życia ludzi wpływają z kolei na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców danego obszaru.

Na odpady górnicze zgromadzone w postaci hałd kopalnianych składają się głównie iły i iłołupki, w mniejszym
stopniu gliny, piaskowce i piaski z domieszką syderytów. W hałdach powstałych po eksploatacji rud żelaza
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Działalność górnicza wpłynęła na zmianę charakteru Łęczycy i przemiany w jej przestrzeni. Na potrzeby tej
działalności przekształcone zostały tereny o znacznym potencjale rolniczym. W rejonie dawnego obszaru
górniczego nastąpiło lokalnie osiadanie terenów, co spowodowało obniżenie ich wartości rolniczej. Na obszarze
miasta pozostały materialne świadectwa eksploatacji górniczej w postaci niezagospodarowanego obszaru, hałd i
zalewów. Jedna z hałd położona jest na terenie Łęczyckich Zakładów Górniczych, natomiast druga, poddana
rekultywacji, nad zalewem miejskim.
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Na terenie miasta zidentyfikowane zostało występowanie złóż rudy żelaza, w postaci syderytu ilastego,
pochodzących okresu jurajskiego. W latach 1955 – 1992 prowadzono eksploatację tego surowca. Funkcjonowały
tutaj dwie kopalnie, które do grudnia 1990 roku wydobywały rudę żelaza oraz iłołupek, stanowiący surowiec do
produkcji cementu. Na skutek prowadzonych prac wydobywczych złoże rud żelaza zostało w znacznym stopniu
wyeksploatowane (tj. w ok. 50%). W latach 90. złoże to zostało wykreślone z ewidencji zasobów i kopalin. Do
1993 roku trwała eksploatacja iłosyderytów z pokopalnianych hałd „Lubień”, „Borki” i „Łęczyca” dla potrzeb
cementowni Warta w Działoszynie. Pierwsze dwie hałdy wyeksploatowano, a teren częściowo zrekultywowano.

znaleźć można również metale ciężkie, takie jak cynk, ołów, miedź, czy nikiel. Przemiany fizykochemiczne
zachodzące w hałdach mogą powodować negatywne oddziaływanie na środowisko. Charakter niektórych z nich
np. rozpad pirytu jest szczególnie uciążliwy dla środowiska, przede wszystkim z punktu widzenia wód gruntowych
i podziemnych. Niewyjaśniony pozostaje charakter oraz rola metali ciężkich i toksycznych. Od czasu zaniechania
eksploatacji złóż żelaza, nie obserwuje się dalszych szkód górniczych.
Dalszymi pozostałościami eksploatacji górniczej w Łęczycy są zalane wodą sztolnie podziemne i powstałe w
latach sześćdziesiątych tereny szkód górniczych. Tereny te (zagłębienia), wypełnione zostały wodą, tworząc w
mieście zbiorniki wodne zwane Zalewem Miejskim (lub Łęczyckim). Zalew ten tworzą trzy odrębne, lecz
bezpośrednio ze sobą połączone akweny, przez które przepływa ciek Czartówka. Jakość wód w zalewach nie
jest monitorowana. Na prawdopodobieństwo złych parametrów wody wpływać mogą bardzo ograniczone
możliwości wymiany wody za pośrednictwem przepływającej przez zalewy rzeki.
Pomimo, że od zakończenia działalności górniczej i eksploatacyjnej na tym obszarze minęło ponad 20 lat, teren
ten pozostaje na marginesie życia miejskiego. Wyraźnie dostrzegalna jest jego odrębność przestrzenna od
pozostałych części miasta. Funkcjonalność i możliwości wykorzystania na cele rekreacyjne (jak wskazano w
rozdziale dotyczącym sfery funkcjonalno-przestrzennej) są w obecnym stanie bardzo ograniczone.
W latach 2010-2015 w Łęczycy per saldo przybyło 58 drzew (Tabela 53). Największe nasadzenia prowadzono w
roku 2010, w tym samym jednak okresie dokonano również największej wycinki. Chociaż sumaryczna statystyka
wygląda korzystnie, należy wziąć pod uwagę różnice w wieku drzew usuwanych i sadzonych. Na miejsce
jednego usuniętego dojrzałego drzewa nie wystarczy posadzić jednego młodego. Na uzyskanie tych samych
efektów ekologicznych będzie trzeba poczekać nawet kilkadziesiąt lat. W praktyce mimo tego, że liczba drzew
zwiększyła się o 58, nie ma pewności czy przy tej nadwyżce zostały zachowane efekty ekologiczne utracone na
skutek usunięcia 388 sztuk. Nie może być natomiast wątpliwości w zakresie negatywnego efektu ekologicznego
wynikającego z ubytku ponad 4000 krzewów.
Tabela 53. Nasadzenia i wycinka drzew i krzewów w Mieście Łęczycy w latach 2010-2015 [szt.]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

suma

drzewa
Nasadzenia

130

0

40

90

73

55

388

Wycinka

142

0

38

38

68

44

330

Saldo

-12

0
krzewy

2

52

5

11

58

Nasadzenia

40

0

100

150

90

70

450

Wycinka

4505

0

0

0

110

63

4678

Saldo

-4465

0

100

150

-20

7

-4228

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jest ciepłownictwo i lokalne
spalanie paliw kopalnych (tzw. niska emisja). Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej posiada 4 kotłownie opalane
gazem ziemnym o łącznej mocy 14,26 MW (przy ul. Belwederskiej 83, Dworcowej 5e, Wojska Polskiego 1b oraz
Żydowskiej 2) i 1 kotłownię opalaną biomasą leśną o mocy 0,4 MW (przy ul. Wojska Polskiego 1b). Ponadto
Spółka zakupuje ciepło dla potrzeb budynków mieszkalnych i instytucji zlokalizowanych przy ul. Zachodniej i
Kaliskiej z kotłowni ZOZ Łęczyca. Moc zamówiona dla w/w obiektów wynosi 1,75 MW. Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej zaopatruje w ciepło budynki mieszkalne i instytucje na terenie całego miasta.
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Sieć ciepłownicza na terenie miasta posiada długość 12,2 km, wykonana jest w technologii rur preizolowanych.
Składa się ona ze 180 węzłów cieplnych jedno i dwu funkcyjnych.
W Łęczycy funkcjonują również kotły zainstalowane w obiektach produkcyjnych, użyteczności publicznej,
hurtowniach czy niewielkich obiektach gospodarczych min. w: ŁZG S.A., Industrie Maurizio Peruzzo COMFORT
Sp. z o.o., „DE HEUS” Spółka z o.o., Spółdzielni Inwalidów „Tęcza” oraz przedsiębiorstwie „Hurtap” S.A.
Podmioty te są równocześnie głównymi źródłami emisji punktowej (technologicznej), do powietrza na terenie
miasta.

Z uwagi na brak danych, ocena źródeł zanieczyszczeń przeprowadzona została na podstawie informacji i
szacunków zawartych w Programie gospodarki niskoemisyjnej. Według zaprezentowanych w tym dokumencie
oszacowań, największa część (44%) emisji dwutlenku węgla na terenie Miasta Łęczyca pochodzi z ruchu
samochodowego (Tabela 54). 27% emisji CO2 jest skutkiem zużycia energii elektrycznej, natomiast 20%
powstaje na poprzez lokalne spalanie paliw kopalnych. Emisja pochodząca z wytwarzania ciepła sieciowego
obejmuje 7% dwutlenku węgla trafiającego do atmosfery, natomiast efektem spalania gazu jest 2% całkowitej
emisji tego związku.
Tabela 54. Szacunkowa emisja CO2 na terenie Miasta Łęczycy w 2013 roku
Źródło

[MgCO2]

[%]

Ruch samochodowy

50 570,55

44

Zużycie energii elektrycznej

31 590,87

27

Niska emisja

22 998,77

20

7 716,93

7

2 397,79

2

115 274,91

100

Ciepłownictwo
Zużycie gazu
Suma
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Programu gospodarki niskoemisyjnej.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, na terenie Łęczycy notowane są
przekroczenia dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 (Rysunek 5) oraz średniej rocznej
wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM2,5. Zasięg przekroczeń wartości dla pyłu PM10 obejmuje
znaczną część miasta, w tym niemal cały obszar zurbanizowany.

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku, WIOŚ w Łodzi, s. 105
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Rysunek 5. Obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10
w Łęczycy w 2015 roku

Zasięg przekroczeń wartości dla pyłu PM2,5 (Rysunek 6) obejmuje obszar położony w pobliżu skrzyżowania
największych tras komunikacyjnych – drogi krajowej nr 91 i drogi wojewódzkiej nr 703. Na terenie miasta
zanotowano ponadto podwyższone wartości średniej rocznej dla benzo(a)pirenu BaP(PM10) oraz przekroczenie
poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu.
Rysunek 6. Obszar przekroczeń średniej rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM2,5
w Łęczycy w 2015 roku

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 roku, WIOŚ w Łodzi, s. 131

Znaczny ruch samochodowy jest ponadto najważniejszym źródłem hałasu w Łęczycy. Przekroczenia
dopuszczalnych norm w zakresie klimatu akustycznego obserwowane są w sąsiedztwie najbardziej ruchliwych
tras komunikacyjnych, przyjmujących znaczny ruch tranzytowy (Tabela 55).
Tabela 55. Przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu w Łęczycy dla drogi nr 703
Wielkość przekroczeń [dB]
Wskaźnik LDWN

do 10

Wskaźnik LN

do 10
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Wielkość wskaźnika M
Wskaźnik LDWN

do 10

Wskaźnik LN

do 5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych
przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg wojewódzkich województwa łódzkiego, po których przejeżdża ponad
3 000 000 pojazdów rocznie.

Tabela 56. Średni dobowy ruch samochodowy na drodze krajowej nr 91 i drodze wojewódzkiej nr 703 w latach
2010 i 2015 [liczba pojazdów]
Droga

2010

2015

nr 91

13 308

10 036

nr 703

8 399

8 494

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA

Najintensywniejszy ruch drogowy na terenie miasta obserwowany jest na drogach krajowych i wojewódzkich
(Tabela 56). Znaczną uciążliwością wyróżnia się przebiegająca przez centrum miasta, droga nr 703 o dużym
natężeniu ruchu i tranzytu. Trasa ta generuje duże utrudnienie w ruchu miejskim i negatywnie wpływa na
bezpieczeństwo mieszkańców. Porównując dane Generalnego Pomiaru Ruchu z lat 2010 i 2015 dla drogi
wojewódzkiej nr 703 widać na terenie Miasta Łęczyca wzrost średniego dobowego ruchu z 8 399 w 2010 roku do
8 494 w 2015 roku W przypadku drogi krajowej nr 91 (dawnej DK1), dostrzegalne jest zmniejszenie obciążenia
ruchem, na skutek oddawania do użytku kolejnych odcinków autostrady A1. Średni dobowy ruch spadł w okresie
2010-2015 z poziomu 13 308 do 10 036 pojazdów na dobę. Pomimo braku danych dotyczących poziomu hałasu
dla drogi nr 91, już sama skala obserwowanego na niej ruchu wskazuje, że w jej sąsiedztwie mogą być notowane
przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie klimatu akustycznego i jakości powietrza.

Gospodarka wodno-ściekowa
Ważną kwestią z punktu widzenia wpływu człowieka na jakość środowiska jest gospodarka wodno-ściekowa. W
Tabeli 57 zaprezentowane zostały dane dotyczące zużycia wody, ilości i sposobu oczyszczania ścieków z
obszaru Łęczycy, powiatu łęczyckiego oraz województwa łódzkiego.
W latach 2010-2015 na terenie Łęczycy zużywano przeciętnie około 700 dekametrów sześciennych wody
rocznie. W latach 2010-2011 zużycie wody wzrastało do poziomu 731 dam3, a następnie spadało do roku 2014,
kiedy osiągnęło wartość 664 dam3, najniższą zanotowaną w całym okresie analizy. W roku 2015 wartość zużycia
wody ponownie wzrosła do poziomu 682 dam3. Zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wykazywało
podobne tendencje, do tych zanotowanych dla poziomu zużycia ogółem. Na tle powiatu czy województwa,
Łęczycę wyróżnia niskie zużycie wody na mieszkańca (ponad połowę niższe niż w przypadku województwa i o
ponad 60% niższe w porównaniu do powiatu).
Tabela 57. Gospodarka wodno-ściekowa w Mieście Łęczycy, powiecie łęczyckim oraz województwie łódzkim w
latach 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku [dam3]
Łęczyca

711,5

731,1

721,4

685,6

664,1

681,9

zużycie wody na 1 mieszkańca [m3]
Łęczyca

47,1

48,6

48,3

46,2

45,1

46,8

Powiat łęczycki

126,9

127,5

127,0

129,6

137,8

138,4

Województwo łódzkie

114,5

121,1

119,6

112,5

104,2

111,2

ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania na 1 mieszkańca [m3]
Łęczyca

41,5

41,1

40,6

40,6

38,2

38,5

Powiat łęczycki

18,0

17,7

17,1

17,3

16,7

16,8

Województwo łódzkie

51,3

50,1

47,5

44,5

39,8

39,3
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Jak już wspomniano w rozdziale 1.2, woda dla Łęczycy pochodzi z ujęcia podziemnego w Krzepocinie. Jakość
wody dostarczanej do odbiorców z obszaru miasta jest sprawdzana kilkunastokrotnie w ciągu roku, zarówno na
zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczyca Sp. z o.o., jak i w ramach
monitoringu prowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łęczycy. Na rok 2017 zaplanowano 13
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

badań mających charakter monitoringu kontrolnego oraz 2 w postaci monitoringu przeglądowego. Punkty poboru
wody na potrzeby badań jej jakości znajdują się w różnych częściach miasta:


w laboratorium oczyszczalni ścieków przy ul. 18-go Stycznia,



w budynku Komendy Powiatowej PSP przy ul. Lotniczej 21E,



w budynku stacji pomp przy ul. Staromiejskiej,



w budynku socjalnym Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Tumskiej 4,



a także poza obszarem miasta w obrębie ujęcia wody Krzepocin.

Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Łęczycy prowadzi ponadto badania jakości wody w Zakładzie Opieki
Zdrowotnej przy ul. Zachodniej 6 oraz w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego. W latach 2016-2017
spośród 12 przeprowadzonych badań przekroczenia w zakresie jakości wody zanotowano jedynie raz, w zakresie
zawartości żelaza i mętności w próbkach pobranych w budynku Komendy Powiatowej PSP w dniu 5.04.2016
roku Ponowne badania przeprowadzone w tym punkcie w październiku i grudniu 2016 roku nie wykazały żadnych
przekroczeń.
W zakresie ilości ścieków odbieranych na 1 mieszkańca Łęczyca prezentuje wyniki zbliżone do województwa
łódzkiego (ok. 39 m3 na mieszkańca). Ilość ścieków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykazuje tendencje
spadkowe zarówno na poziomie gminy, powiatu, jak i regionu. Z terenu powiatu, w porównaniu do gminy i
województwa, odbieranych jest o ok. połowę mniej ścieków (ok. 17 m3 na mieszkańca). Może to świadczyć, przy
wysokim zużyciu wody, że znaczna jej ilość wykorzystywana jest na potrzeby nawodnień. Natomiast w przypadku
Łęczycy zużycie wody dotyczy w znacznej mierze celów bytowych, o czym świadczą zbliżone wartości zużycia
wody i ilości odprowadzanych ścieków.
Ścieki odprowadzane z obszaru Łęczycy i powiatu łęczyckiego w całości poddawane są oczyszczaniu
biologicznemu, chemicznemu i z podwyższonym usuwaniem biogenów. W przypadku województwa oczyszczone
ścieki stanowią ok. 89% całkowitej ilości ścieków wymagających oczyszczania. Ścieki zebrane przez system
kanalizacji miejskiej na terenie Łęczycy trafiają do oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. 18 Stycznia 24 (Id
oczyszczalni PLLO0210). Średnia przepustowość oczyszczalni ścieków w Łęczycy szacowana jest na
2 697 m3/dobę. Ocena pracy oczyszczalni jest pozytywna, ścieki do niej trafiające są w całości poddawane
oczyszczaniu, nie stwierdza się ponadto przekroczeń dopuszczalnych wartości wskaźników określonych
pozwoleniem wodno-prawnym. Bezpośrednim odbiornikiem oczyszczonych ścieków z terenu miasta jest stare
koryto Bzury. Odbiornikiem I rzędu jest rzeka Czartówka, w dalszej kolejności Bzura i Wisła.
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Znacznym problemem w przeszłości był bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia biologicznego Bzury, która
należała do najbardziej zanieczyszczonych rzek w Polsce. W wyniku zmian gospodarczych i instalacji
oczyszczalni, poziom zanieczyszczeń spadł, co sprzyja przywracaniu na tym odcinku rzeki prawidłowo
funkcjonującego życia biologicznego. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi
w latach 2010-2015 stan ekologiczny wód Bzury poniżej Łęczycy został oceniony jako słaby (IV), co oznacza
pewną poprawę w porównaniu do roku 2006, kiedy na tym odcinku oceniano jakość wód jako złą (klasa V). Na
tym odcinku nadal problemem jest występująca eutrofizacja, pochodząca zarówno ze źródeł komunalnych, jak i
rolniczych. Natomiast powyżej Łęczycy w latach 2010-2015 stan ekologiczny wód Bzury został oceniony jako
umiarkowany (III), co również stanowi postęp w porównaniu do notowanej niezadowalającej oceny (klasa IV) w
roku 2006. Na tym odcinku także dostrzegany jest jednak problem eutrofizacji pochodzącej ze źródeł rolniczych.
Jak wskazano w rozdziale poświęconym sferze funkcjonalno przestrzennej, żyzne gleby sprawiają, że również na
terenie miasta przeważa użytkowanie rolnicze, a grunty rolne w 2014 roku stanowiły ok. 54% powierzchni Gminy
Miasto Łęczyca. Na tym obszarze dominują uprawy warzyw i owoców. Źródłem opisanych wyżej zanieczyszczeń
wód powierzchniowych są stosowane w rolnictwie nawozy, które w wyniku spływu powierzchniowego z obszarów
uprawnych przedostają się do rzek.
Rzeka Bzura odwadnia zdecydowaną część miasta, również poprzez swój dopływ – Czartówkę, używany w
ochronie przeciwpowodziowej i małej retencji. Jest to ciek nieuregulowany. Czartówka przepływa na terenie
miasta przez zalewy, będące pozostałościami działalności górniczej.
W związku z bliskością Bzury oraz występowaniem na obszarze miasta jej dopływu, przecinającego teren
zalewów miejskich (Czartówka), znaczna część obszarów miasta zagrożona jest podtopieniami, a nawet

obserwowanymi okresowo od 2007, powodziami. Ta część miasta położona jest na obszarze den dolinnych i
obniżeń o złych warunkach gruntowo-wodnych (strefa oznaczona literą C na Rysunku 7). Obszary najbardziej
narażone na tego rodzaju zjawiska położone są we wschodniej części miasta, wzdłuż starego koryta Bzury.
Niekorzystna sytuacja wodno-glebowa oraz zagrożenie podmakaniem i zalewaniem obejmuje również obszary
ułożone pasmowo z zachodu na wschód: teren chroniony rozciągający się wzdłuż północnej granicy miasta,
obszar otaczający ciek poniżej ul. Kaliskiej oraz pas wzdłuż rzeki Czartówki i zalewów (obszar pokopalniany).
Konsekwencją tego zjawiska są ograniczone możliwości zabudowy obszaru zagrożonego.
Negatywne zjawiska na wskazanym obszarze w okresach nasilonych opadów związane są z występowaniem
tzw. cofki. Stare koryto Bzury w takich warunkach zawodzi jako odbiornik ścieków z oczyszczalni i wód
spływających z pobliskich terenów. Spiętrzenie wód powoduje ich przemieszczanie w kierunku przeciwnym do
nurtu i zalewanie przedstawionych wyżej obszarów.
Rysunek 7. Obszary narażone na zalewy powodziowe i podmakanie w Mieście Łęczycy

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca.
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W latach 2010-2012 obserwowano wzrost wolumenu odpadów zebranych z obszaru Miasta Łęczycy do poziomu
4 730 ton (Tabela 58). W 2013 roku zaobserwowano znaczny spadek ilości odpadów (do poziomu 3 612 ton),
zmiany te nastąpiły prawdopodobnie na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zjawisko to miało jednak tylko chwilowy wpływ na
ograniczenie ilości śmieci zbieranych z terenu miasta. W kolejnych dwóch latach zanotowano wzrost wolumenu
odpadów do poziomu 5 351 ton. Podobny przebieg mają zmiany w zakresie ilości odpadów stałych zebranych z
gospodarstw domowych. W porównaniu do powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego wskaźnik ten dla
Łęczycy przybiera wyjątkowo wysokie wartości w całym okresie analizy. W 2015 roku był niemal dwukrotnie
wyższy niż wartości zanotowane dla powiatu i regionu łódzkiego.
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Tabela 58. Zmieszane odpady stałe na terenie Miasta Łęczycy, powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego w
latach 2010-2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku
Łęczyca

3717

ogółem [t]
3926

4730

3612

3873

5351

z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca [kg]
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Łęczyca

205

211

215

206

223

290

97

100

98

105

132

159

158

160

3

2

170
145
145
145
jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru działalności
2
2
3
5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba podmiotów odbierających odpady na terenie miasta Łęczycy była najwyższa w 2013 roku (5), w latach
2010-2011 i na koniec okresu analizy odbiór odpadów prowadziły 2 jednostki.
W 2015 roku obowiązek odbioru i zagospodarowywania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łęczyca realizowało konsorcjum składające się z: Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. oraz Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.
Na terenie Łęczycy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, obsługujący mieszkańców całego
miasta. Do końca marca 2016 roku punkt ten zlokalizowany był przy ul. Staromiejskiej 5, natomiast od kwietnia
2016 roku został przeniesiony na ul. Tumską 2. Punkt przyjmuje: zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte
opony oraz przeterminowane leki i chemikalia. Zebrane z terenu miasta odpady są transportowane do:


instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,



instalacji przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów (kompostownia),



instalacji składowania odpadów (składowisko w miejscowości Krzyżanówek).

Brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zebranych odpadów komunalnych. Przyszłe potrzeby
inwestycyjne Łęczycy w zakresie gospodarki odpadami, obejmują przede wszystkim rozbudowę systemu
selektywnej zbiórki odpadów, polegającą w szczególności na dostosowaniu obecnego systemu do zmian
wprowadzonych przez nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Inwestycja ta
umożliwiłaby zwiększenie skali segregacji odpadów „u źródła”, co zapewniłoby możliwość osiągania wyższych
poziomów recyklingu odpadów. Dane dotyczące ilości odpadów zebranych z terenu Łęczycy oraz sposobu ich
zagospodarowania zawiera Tabela 59. W roku 2015 w zakresie odpadów zebranych z terenu Miasta Łęczycy
osiągnięto wskaźnik recyklingu na poziomie 16,5%, co oznacza minimalne pogorszenie w porównaniu do roku
poprzedniego (16,73%).
Tabela 59. Odpady zebrane z terenu Miasta Łęczycy wg rodzaju i sposobu zagospodarowania w latach 20142015
2014

2015

[Mg]
Opakowania z tworzyw sztucznych (odpady poddane odzyskowi)

21,4

1

20,8

25,24
14,56

28,2
17,44

Zmieszane odpady komunalne (odpady poddane odzyskowi)

3872,92

4212,32

78

18,54

Inne odpady (w tym zmieszane) z mechanicznej obróbki odpadów (poddane składowanie na
składowiskach)
[%]

1298,07

2259,51
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Opakowania ze szkła (odpady poddane odzyskowi)

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (papier, metale, tworzywa
sztuczne i szkło)

16,73%

16,5%

Zmieszane odpady opakowaniowe (odpady poddane odzyskowi)
Odpady wielkogabarytowe (odpady poddane odzyskowi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Łęczyca za 2015 roku oraz 2014 roku

W latach 2014-2015 według danych GUS na terenie miasta zaobserwowano występowanie dzikich wysypisk, z
których usunięto odpowiednio 0,5 i 0,6 tony śmieci. Problem ten obserwowany jest na obszarze nieczynnego
wysypiska, zlokalizowanego w pobliżu oczyszczalni ścieków i w mniejszej skali w sąsiedztwie ogrodów
działkowych (opisanych szerzej w części funkcjonalno-przestrzennej diagnozy). Służby miejskie dbają o szybkie
usuwanie porzuconych odpadów, jednak jest to jedynie doraźne rozwiązanie. Problemem może być niska
świadomość ekologiczna niektórych mieszkańców.

Podmioty potencjalnie negatywnie wpływające na środowisko
Wśród zakładów potencjalnie wpływających na środowisko na obszarze Gminy Miasta Łęczyca, wskazać można
podmioty, takie jak: ŁZG S.A., De Heus Sp. z o.o., KAMPMANN Polska Sp. z o. o., HTL-STREFA oraz Schraner
AG.
ŁZG S.A. to producent urządzeń stosowanych w procesach klasyfikacji i uszlachetniania kruszyw naturalnych i
łamanych, innych surowców mineralnych, materiałów i produktów oraz odpadów przemysłowych. Na terenie
Łęczycy przedsiębiorstwo prowadzi także działalność związaną z produkcją, pozyskiwaniem oraz dostawami
biomasy. Ta sfera działalności ŁZG przyczynia się do emisji uciążliwych zapachów, na które od kilku lat skarżą
się mieszkańcy miasta.
De Heus Sp. z o.o. jest producentem pasz dla drobiu, bydła i trzody chlewnej. Moce produkcyjne zakładu
zlokalizowanego na terenie Łęczycy kształtują się na poziomie 250 tys. ton rocznie. Według władz
przedsiębiorstwa wytwórnie praktycznie nie wytwarzają zanieczyszczeń, na skutek zastosowania filtrów na
poszczególnych urządzeniach. Powstające w procesie technologicznym szczątkowe odpady, są
ewidencjonowane, a następnie zgodnie z procedurami przekazywane właściwym podmiotom i utylizowane.
Wszystkie zakłady produkcyjne w ramach przedsiębiorstwa posiadają pozwolenia zintegrowane, opisujące
technologie i wskazujące możliwości generowania odpadów, dopuszczalne emisje oraz zużycie wody.
KAMPMANN Polska Sp. z o. o. zajmuje się produkcją półproduktów i produktów gotowych do systemów
ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. W zakresie ochrony środowiska przedsiębiorstwo realizuje projekt mający na
celu integrację systemu zarządzania energią na podstawie normy EN ISO 50001.
HTL-STREFA jest przedstawicielem branży urządzeń medycznych. W zakresie ochrony środowiska
przedsiębiorstwo deklaruje przestrzeganie aktualnych norm prawnych oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki
odpadami, z uwzględnieniem segregacji odpadów technologicznych, ich utylizacji lub powtórnego przetworzenia.
Schraner AG specjalizuje się w produkcji precyzyjnych detali z metalu dla przemysłu tekstylnego, maszynowego,
lotnictwa, medycyny, transportu kolejowego oraz części do zegarków. W zakresie dbałości o jakość środowiska
przedsiębiorstwo działa zgodnie z zasadami normy ISO 14001.
niski poziom zadrzewienia i zakrzewienia miasta oraz znaczna skala ubytku drzew i krzewów;



wysoka emisja dwutlenku węgla z ruchu samochodowego, związana ze zużyciem energii elektrycznej i
niskiej emisji;



przekroczenia poziomów dopuszczalnych w zakresie: stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5, BaP(PM10) oraz
przekroczenie poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu;



przekroczenia norm hałasu w pobliżu dróg tranzytowych o znacznym natężeniu ruchu (droga nr 91 oraz
droga nr 703);



zanieczyszczenia Bzury pochodzące ze źródeł rolniczych (eutrofizacja);



brak monitoringu jakości wody w Zalewie Miejskim,



niewydolność koryt rzecznych w zakresie odbioru wód roztopowych i deszczowych; występowanie
zjawiska cofki, podmakanie i zalewanie części obszaru miasta (obserwowane na terenie parku miejskiego
i w pobliżu starego koryta Bzury); niekorzystne warunki wodno-glebowe na tym terenie, częściowo
uniemożliwiające zabudowę;



znaczne ilości odpadów stałych wytwarzanych przez gospodarstwa domowe;
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Problemy obserwowane w zakresie antropopresji:



problem niskiej świadomości ekologicznej niektórych mieszkańców, objawiający się pozostawianiem przez
nich odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych (dzikie wysypiska);



problemy związane z emisją uciążliwych zapachów przy składowaniu i przetwarzaniu biomasy przez ŁZG
S.A.

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska
Inwestycje infrastrukturalne. W Mieście Łęczycy na przestrzeni ostatnich lat podjęto szereg działań
sprzyjających ochronie środowiska, wśród których wyróżnić można inicjatywy obejmujące (Tabela 60):


remonty dróg połączone z budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej,



budowę dróg w połączeniu z montażem oświetlenia hybrydowego,



instalację oświetlenia hybrydowego,



termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych,



budowę i przebudowę sieci cieplnej.

Na skutek podejmowanych przez Miasto Łęczyca inwestycji drogowych:


w kanalizację deszczową wyposażone zostały ulice: Kaliska, Poznańska, Kościelna, 18-go Stycznia,
Grodzka, Żydowska, Pocztowa, Szpitalna, Dworcowa oraz Wojska Polskiego,



w kanalizację deszczową i sanitarną wyposażone zostały ulice Bitwy nad Bzurą oraz Staromiejska,



przebudowano wodociąg w ulicy Ozorkowskiej.

W zakresie instalacji oświetlenia hybrydowego pracami objęto obszar osiedla Królów Polskich, gdzie
zamontowano 34 słupy oświetleniowe z hybrydowymi oprawami LED wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne oraz
mini turbinę wiatrową. Lampy uruchamia włącznik zmierzchowy, a w pełni naładowane akumulatory pozwalają na
czterodniową pracę lampy w systemie 10-14 h/dzień. W związku z postulatami mieszkańców bloków przy ulicy
Zachodniej o doświetlenie terenu, nowoczesna LED-owa latarnia hybrydowa pojawiła się także na tym osiedlu
pomiędzy blokami nr: 13, 15, 19 i 21. Oświetlenie tego typu zrealizowano także wzdłuż drogi do podstrefy ŁSSE.
Na rok 2017 zaplanowano dalszą rozbudowę systemu oświetlenia hybrydowego. Kolejne latarnie powstaną na
osiedlu Kwiatowym.
Na skutek intensywnych inwestycji w zakresie modernizacji sieci cieplnej Łęczyca stała się jednym z pierwszych
miast w Polsce, które zamknęły proces wymiany starych, nieefektywnych sieci kanałowych na nowoczesne
preizolowane. Zastosowanie paliwa gazowego wpłynęło radykalnie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
siarki i pyłu o 90%. Sprawność wytwarzania energii cieplnej w kotłowniach wzrosła o ponad 40%. Nastąpiło
również zwiększenie sprawności przesyłu energii cieplnej o ponad 10% oraz racjonalizacja zużycia ciepła przez
odbiorców.
Tabela 60. Projekty techniczne finansowane z WFOŚiGW oraz RPO WŁ
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Tytuł projektu

„Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w
Łęczycy”
„Budowa oświetlenia na osiedlu Królów Polskich w
Łęczycy”
„Przebudowa dróg gminnych
– ul. Staromiejska”
„Przebudowa dróg gminnych
– ul. Wojska Polskiego” (wpusty kanalizacji
deszczowej)
„Przebudowa i modernizacja ul. Bitwy nad Bzurą w
Łęczycy” (kanalizacja deszczowa i sanitarna)

Instytucja

Wartość
całkowita
projektu (zł)

Kwota
dofinansowania
(zł)

%
dofinansowania

WFOŚiGW

899 969,61

806 218,78

89,58%

WFOŚiGW

331 541,68

107 100,00

32,30 %

RPO WŁ 2007-2013

807 852,95

598 402,44

74,07%

RPO WŁ 2007-2013

562 716,92

470 108,89

83,54%

RPO WŁ 2007-2013

2 696 520,88

1 992 021,13

73,87%

„Budowa drogi dojazdowej na terenie ŁSSE w
Łęczycy” (oświetlenie hybrydowe)
„Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Łęczycy”
„Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych
budynków mieszkalnych będących w zasobach
Miasta Łęczyca”
„Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na
terenie miasta Łęczyca”

RPO WŁ 2007-2013

1 190 858,81

774 058,22

65%

RPO WŁ 2007-2013

2 886 886,06

2 453 853,15

85%

RPO WŁ 2014-2020

2 077 515,52

1 543 074,28

85 %-23 % VAT

RPO WŁ 2007-2013
/ pożyczka z
WFOŚiGW

3 425 402

1 712 701,00

50%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Projekty w zakresie edukacji ekologicznej. Zadaniem edukacji ekologicznej jest powiększanie świadomości
społeczności lokalnej w zakresie wagi problemów środowiskowych oraz działań sprzyjających polepszeniu
jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. W Łęczycy podejmowano szereg działań edukacyjnych w tym
zakresie (Tabela 61). W prowadzenie projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaangażowały się Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4,
Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 4.
Tabela 61. Projekty w zakresie edukacji ekologicznej
Tytuł projektu

Instytucja

Wartość
całkowita
projektu

Kwota
dofinansowania

%
dofinansowania

Przedszkole nr 1
„Pszczoła, maleńka istota bez której zginie świat –
mali odkrywcy na tropie wymarłych i żywych
okazów fauny i flory” – edukacja ekologiczna w
Przedszkolu nr 1 w Łęczycy

WFOŚiGW

23 456,00 zł

19 937,00 zł

85%

„Cztery pory roku – ogród małych odkrywców przy
Przedszkolu nr 1 w Łęczycy

WFOŚiGW

32 497,00 zł

27 540,80 zł

85%

31 300,00 zł

26 300,00 zł

84,02%

WFOŚiGW

17 076,00 zł

15 036,00 zł

88,05%

WFOŚiGW

35 474,77 zł

27 676,00 zł

78,02%

Przedszkole nr 2
„Ogród małych ekologów” – ogród dydaktyczny
przy Przedszkolu nr 2 w Łęczycy

WFOŚiGW
Przedszkole nr 4

„Ekologiczne potyczki Pyzy wędrowniczki” –
edukacja ekologiczna w Przedszkolu nr 4 w
Łęczycy
Utworzenie ogródka dydaktycznego „Zielona
wyspa” przy Przedszkolu nr 4 w Łęczycy

Szkoła Podstawowa nr 3
„Czy mniejszy, czy duży chce przyrodzie służyć” –
program edukacji ekologicznej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Łęczycy

WFOŚiGW

29 914,00 zł

26 862,00 zł

89,8%

„Daleko, czy blisko chronimy środowisko” –
program edukacji ekologicznej w Szkole
Podstawowej nr 3 w Łęczycy

WFOŚiGW

33 022,00 zł

29 711,00 zł

89,97%

27 000,00 zł

90%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

30 000,00 zł
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Szkoła Podstawowa nr 4
„Zwiedzamy i wiedzę zdobywamy - program
edukacji ekologicznej realizowany w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w
Łęczycy”

8.

Problemy i zjawiska kryzysowe w Gminie Miasto Łęczyca –
sfera środowiskowa

Znaczny wpływ na jakość środowiska na terenie Gminy Miasta Łęczycy ma działalność człowieka, związana z
eksploatacją złóż rud żelaza oraz działalnością rolniczą. Skutki antropopresji dostrzegalne są w zakresie jakości
wód powierzchniowych oraz jakości powietrza. Na tą ostatnią negatywnie wpływają natężony ruch samochodowy
oraz zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji.
W przestrzeni Gminy Miasta Łęczycy wyraźnie wyróżniają się obszary powstałe na skutek eksploatacji górniczej.
Działalność ta pozostawiła po sobie ślad w postaci do tej pory niezagospodarowanych terenów, położonych w
geograficznym centrum miasta. Zbiorniki wodne na tym obszarze nie spełniają norm czystości i bezpieczeństwa,
skutkiem tego są ograniczone możliwości obecnego wykorzystania rekreacyjnego i brak możliwości kąpieli.
Teren pokopalniany charakteryzuje się ponadto, wraz z obszarami położonymi wzdłuż starego koryta Bzury i
północnej granicy miasta, niekorzystnymi warunkami wodno-glebowymi. Na opisanym obszarze występuje ryzyko
podmakania, lokalnych podtopień, a nawet powodzi. Zjawiska te obserwowane są w okresach nasilonych
opadów i związane z występowaniem tzw. cofki. Przyczyną tego problemu jest niewydolność starego koryta
Bzury jako odbiornika ścieków z oczyszczalni i wód spływających z pobliskich terenów. Spiętrzenie wód
powoduje ich przemieszczanie w kierunku przeciwnym do nurtu i zalewanie opisanych obszarów.
W strukturze funkcjonalno-przestrzennej Gminy Miasta Łęczyca obserwowany jest niedobór terenów zielonych.
Tym bardziej niepokojąca jest skala wycinki drzew i krzewów na terenie miasta. Nasadzenia dokonane w latach
2010-2015 z pewnością nie zdołały zrekompensować efektów ekologicznych utraconych na skutek usunięcia w
tym okresie 388 drzew i ponad 4500 krzewów.
Największymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na obszarze Gminy Miasta Łęczyca są komunikacja
samochodowa, produkcja energii elektrycznej oraz niska emisja. Nasilony ruch tranzytowy generuje duże
utrudnienia w ruchu miejskim, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców i przyczynia się ponadto do
występowania wzdłuż dróg krajowej i wojewódzkiej przekroczeń norm hałasu.
Zastrzeżenia budzi jakość wód Bzury. Zarówno na odcinku rzeki powyżej, jak i poniżej Łęczycy obserwowany jest
nadmierny poziom zanieczyszczeń, pochodzących ze źródeł rolniczych i komunalnych (eutrofizacja).
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Mieszkańcy Łęczycy wytwarzają znaczne ilości odpadów stałych, wymagających zagospodarowania. Na terenie
miasta okresowo obserwowany jest także problem dzikich wysypisk i pozostawiania przez mieszkańców
odpadów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych. Może to być skutkiem niskiej świadomości ekologicznej
niektórych mieszkańców.

9. Sfera techniczna
Odpowiedni poziom i stan zasobów technicznych miasta przekłada się na atrakcyjność inwestycyjną jednostki
oraz determinuje jakość życia mieszkańców. Diagnoza sfery technicznej Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 obejmuje stan techniczny infrastruktury turystycznej, stan techniczny
infrastruktury kultury i zabytków, infrastruktury sportowej oraz zasobów mieszkaniowych. Analiza danych w ujęciu
dynamicznym umożliwiła identyfikację problemów i zjawisk kryzysowych w obszarze technicznym w Łęczycy.
Wykorzystane w tej części diagnozy dane i informacje pochodzą z następujących źródeł:


Głównego Urzędu Statystycznego (GUS),



Urzędu Miejskiego w Łęczycy,



Spółdzielni Mieszkaniowych,



Źródeł internetowych i innych materiałów niepublikowanych.

Stan techniczny infrastruktury turystycznej
Łęczyca posiada duży potencjał historyczno-kulturowy, który odpowiednio wykorzystany może przyczynić się do
zdynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W celu obsługi ruchu turystycznego niezbędne są
odpowiednie zasoby noclegowe i gastronomiczne zróżnicowane cenowo, jakościowo oraz docelowo kierowane
do różnych grup społecznych. Ze względu na walory i charakter miasta, Łęczyca dysponuje potencjałem
pozwalającym na rozwój turystyki jednodniowej, weekendowej, kilkudniowej o charakterze rekreacyjnym,
edukacyjnym i, w mniejszym zakresie, biznesowym.
W mieście od 2012 roku funkcjonują dwa obiekty całoroczne oferujące 31 miejsc noclegowych (w 2011 roku 1
obiekt, 14 miejsc noclegowych), z tego 15 pokoi z łazienką i WC. Zasoby te stanowią 50% wszystkich obiektów i
oferowanych miejsc noclegowych w powiecie łęczyckim.
W 2015 roku ilość miejsc noclegowych w mieście na 10 tys. mieszkańców wyniosła 21 i od kilku lat utrzymuje się
na tym samym poziomie. Dla porównania w powiecie łęczyckim jest 14 miejsc, a w województwie łódzkim aż 81
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców.
Liczba udzielonych noclegów w Łęczycy z roku na rok wzrasta. Wśród turystów znajdują się również goście
zagraniczni (75 osób w 2015 roku) Wskaźnik udzielonych noclegów na 10 tys. mieszkańców przyjmuje tendencję
rosnącą i w 2014 roku wyniósł 1 824, przy czym był wyższy o około 29% w porównaniu z rokiem poprzednim.
Bazę konferencyjną w mieście stanowi 1 obiekt (2 sale konferencyjne, 200 miejsc) wyposażony w sprzęt
multimedialny (m.in. nagłośnienie, rzutnik slajdów, ekran, sieć WiFi).

miejsca noclegowe
całoroczne VII na 10 tys.
m-ów

9
7

9
7

9
6

2012
21
14

2013
21
14

2014
21
14

2015
21
14

55

63

66

77

81

81

81

udzielone noclegi ogółem
I-XII na 10 tys. m-ów

862
1317

927
1318

912
1413

988
1917

1288
1829

1824
2072

-

7637

7708

7818

8465

8100

8539

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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2011
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Tabela 62. Miejsca noclegowe całoroczne VII [MSC] i udzielone noclegi ogółem I-XII na 10 tys. mieszkańców w
latach 2009-2015 w Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim.

Potencjał historyczny oraz kulturowy miasta stanowi ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
W dobie rosnącej mobilności społeczeństwa podróże i atrakcje weekendowe stają się coraz częstsza formą
spędzania wolnego czasu. Atrakcyjna baza noclegowa stwarza warunki do dłuższego pobytu turystów w mieście,
aniżeli wizyt kilkugodzinnych lub jednodniowych. W mieście w ostatnich latach dostępność oferty noclegowej jest
na niezmiennym poziomie, co może przekładać się na liczbę udzielonych noclegów. W celu zatrzymania na
dłużej potencjalnych turystów wymagana jest odpowiednia baza noclegowa. Brak dostatecznej oferty noclegowej
może zniechęcać do wizyt i dłuższego pobytu turystów w mieście.
Przyczyną niezmieniającej się liczby obiektów oraz miejsc noclegowych z jednej strony może być obserwowalny
na rynku miasta ograniczony popyt na tego rodzaju usługi. Jednakże, jak wynika z danych statystycznych, liczba
turystów z roku na rok wzrasta. Oznacza to, że popyt na usługi noclegowe występuje. Rozwój bazy noclegowej i
konferencyjnej może przełożyć się na dodatkowe wpływy z turystyki i rekreacji. Stagnacji na rynku obiektów
noclegowych może towarzyszyć niewystarczający poziom promocji potencjału turystycznego miasta oraz niechęć
inwestorów i mieszkańców do tego rodzaju inwestycji.

Stan techniczny infrastruktury kultury i zabytki
Na terenie miasta Łęczyca znajdują się instytucje kultury11 zajmujące się m.in. edukacją kulturalną, artystyczną,
ochroną dziedzictwa kulturowego oraz działaniami z zakresu sportu i rekreacji. Wśród nich należy wymienić12:


Dom Kultury,



Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną (wyposażoną w 10 sztuk komputerów podłączonych do
Internetu, dostępnych dla czytelników)13,



Muzeum na Zamku Królewskim w Łęczycy14,



Kino Górnik.

Stan techniczny obiektów kultury jest zróżnicowany. Planowana jest przebudowa i modernizacja budynku Domu
Kultury. Stan techniczny obiektów Muzeum na Zamku wymaga remontu. Budynek kina Górnik w 2015 roku został
zmodernizowany i obecnie jego stan techniczny oceniany jest jako bardzo dobry.
Na terenie miasta organizowane są cykliczne imprezy, które odbywają się w każdym miesiącu. Organizowane
wydarzenia mają zasięg zarówno lokalny, regionalny, jak i krajowy czy międzynarodowy. Zeszłoroczny kalendarz
imprez (2016 roku) objął 32 wydarzenia15: 25 o charakterze lokalnym, 3 regionalnym, 2 krajowym i 2
międzynarodowym. W kalendarzu na 2017 roku zaplanowanych jest 87 imprez. Tematyka wydarzeń jest
zróżnicowana. Dotyczy aspektów kulturowych, historycznych, sportowych, zdrowotnych, tanecznych,
patriotycznych i innych. Oferta kierowana jest do dzieci, rodzin, osób starszych. Wydarzenia odbywają się m.in. w
przestrzeni miasta, a także w Domu Kultury czy Zamku Królewskim. Organizowane są przez Urząd Miasta, Dom
Kultury, Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Oddział dla Dzieci, Muzeum, Starostwo, Państwową Szkołę
Muzyczną w Łęczycy, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, PTTK Oddział Ziemi Łęczyckiej,
Stowarzyszenie „Przebudzenie”, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” czy Zespół Szkół J. Grodzkiej w Łęczycy.
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11Rejestr

instytucji kultury prowadzony przez gminę miasto Łęczyca,
http://bip.leczyca.info.pl/attach/145_9b9d2fd8_REJESTR_INSTYTUCJI_KULTURY_PROWADZONY_PRZEZ_GMINE_MIASTO_LECZYCA_2014.pdf
12 Informacje z Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
13 W latach 2010-2014 Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna otrzymała dofinansowanie w wysokości w 124.410 zł. m.in. na zakup sprzętu
komputerowego, nowości wydawniczych. Środki otrzymane zostały w ramach m.in. Programów Biblioteki Narodowej, Akademii Orange dla Bibliotek,
Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz realizacji projektów Narodowego Banku Polskiego w wysokości w 124.410 zł.
14 W latach 2010-2014 Muzeum otrzymało dofinansowanie w wysokości 238.298 zł, m.in. na poprawę stanu technicznego budynku, promocję integracji
społecznej oraz rozwój edukacji i ochronę dziedzictwa kulturowego. Środki finansowe pochodziły m.in. ze środków Województwa Łódzkiego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
15 http://leczyca.info.pl/info.php?id=28; Koncert Laureatów Przeglądu Kolęd i Pastorałek; Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń; 24. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy; XVI Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej; Świąteczny kiermasz rękodzieła ludowego; VIII Łęczyckie Mistrzostwa
Ortografii; Mocno Hałaśliwe Wypędzanie Zimy; Ogólnopolski Konkurs Recytatorski; PREMIERY – popisy dokonań dzieci z kół zainteresowań;
Międzynarodowy Festiwal Strzelania na Odległość „FLIGHT”; VIII Konkurs Taneczny „Mój jest ten kawałek podłogi”; Obchody Święta Konstytucji 3 Maja;
Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki „Żaczek”; Majówka Zdrowia; V Turniej Wiedzy o Kulturze „Z Kulturą na Ty”; Dzień dziecka, Rajd Rowerowy –
Odjazdowy Bibliotekarz; Spotkania z Modą na Zamku; XI Ogólnopolski Piosenki Turystycznej NOCNIK i VIII OPPT MiniNOCNIK; Akcja „LATO” w Domu
Kultury; Wakacje z Biblioteką; XVII Międzynarodowy Turniej Rycerski; Rodzinny Piknik Kajakowy; Obchody rocznicowe Bitwy nad Bzurą w Łęczycy; II
Mistrzostwa Sportów Siłowych i Fitness; XXXV Łęczyca w Barwach Jesieni; Okręgowy Hubertus Łęczycki; Obchody Święta Niepodległości; XVI Okręgowy
Przegląd Teatrzyków Językowych; XII Rajd Mikołajkowy; Przegląd Kolęd i Pastorałek; Kiermasz bożonarodzeniowy w Łęczycy.

Obok imprez o charakterze cyklicznym są także wydarzenia jednorazowe. Analiza danych statystycznych GUS
wskazuje, że w 2016 roku odbyło się łącznie 51 imprez, w których wzięło udział 4 798 osób. Trzy lata wcześniej
odbyło się 57 imprez, w których wzięło udział 9 600 uczestników wydarzeń. Sytuacja wskazuje na prawie połowę
mniejszą frekwencję w 2015 roku aniżeli w 2013 roku16
Odbywające się wydarzenia kulturalne, sportowe, historyczne w mieście gromadzą sporą publiczność. Dostrzega
się, że w ostatnim czasie liczba uczestników imprez ulega zmniejszeniu. Utrzymująca się tendencja może
negatywnie przełożyć się na rozwój miasta, funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, w tym gastronomicznych
i noclegowych. Przyczyną takiego stanu rzeczy może okazywać się niewystarczająca promocja i marketing
miasta.
Tabela 63. Działalność centrów, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic, w tym liczba imprez i uczestników w
latach 2013-2015 w Łęczycy.
2013
Łęczyca

Liczba uczestników imprez

2014

2015

9 600

6 400

4 798

57

56

51

Liczba imprez

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na terenie miasta znajdują się liczne zabytki17. Liczba obiektów w Łęczycy wpisanych do rejestru zabytków
wynosi 46, a liczba obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 111. Do obiektów wpisanych do rejestru
zabytków (stan na 2016 roku) należą:


Kościół św. Andrzeja, XV w. XVII-XIX w.,



Zespół klasztorny bernardynów, 1 poł. XVII w.: (kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, klasztor),



Zespół klasztorny dominikanów, ob. zakład karny, XIV w., XVIII w., XIX w.,



Klasztor norbertanek, ob. urszulanek, pocz. XVII w., 2 poł. XIX w.,



Zespół zamkowy, XIV-XVIII w.,



Ratusz, 1788-90,



31 domów,



Hotel, poł. XIX w.,



szkoła, gimnazjum im. Jana Pawła II



Wieża szybowa „Łęczyca I” kopalni rudy żelaza, ul. Ozorkowskie Przedmieście 4,



Park Miejski.
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W terminie od 15 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta realizowany był projekt pt. Szlachcic Boruta marką Łęczycy i
Województwa Łódzkiego. W ramach projektu realizowane były działania o charakterze promocyjnym marki Łęczycy. W terminie styczeń 2014 – maj 2015
roku zrealizowany został projekt kontynuujący wcześniejsze działania, pt. Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego – etap II. W ramach
projektu zorganizowano imprezy promujące markę miasta (Łęczyckie Biesiady Literackie; Łęczycka Jesień Teatralna; Dni Kultury Staropolskiej; Łęczyca w
Barwach Jesieni; Spotkanie z Modą na Zamku w Łęczycy; II Międzynarodowy Plener Malarski pn. „Łęczyckie Latem Malowane”; Jeden Dzień w Łęczycy ze
Szlachcicem Borutą; Szlachcic Boruta Dzieciom i Młodzieży) a także promowano markę w mediach.
17 http://mleczyca.e-mapa.net/
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W zakresie stanu technicznego na obszarze zespołu zamkowego planowane są działania polegające na
wykonaniu prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków. Celem działań jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, zachowanie
materialnego dziedzictwa kulturowego. Zalecenia konserwatorskie z dnia 05.05.2016 roku Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi Delegatura w Skierniewicach (WUOZ SKA. 5183.44.2016.KS) oraz wyniki
ekspertyzy mgr Marii Rudy rzeczoznawcy MKiDN wskazują na: konieczność zabezpieczenia ratunkowo silnie
zniszczonych murów zewnętrznych i wewnętrznych (elewacja wschodnia) w obszarze przyziemia Prochowni,
usuwając przyczyny ich destrukcji i wietrzenia poprzez przeprowadzenie profilaktycznej konserwacji wraz z

odpowiednim zabezpieczeniem w obrębie najbliższego otoczenia zamkowego. Opinia wskazuje na konieczność
przeprowadzenia prac remontowych poprawiających stan techniczny obiektu18.
W Ratuszu planowane są działania obejmujące wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych. Celem działań jest przede wszystkim zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku.
Zgodnie z opinią z dnia 27.01.2016 roku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi (WUOZ SKA.
5183.3.2016.KS): obiekt posiada bardzo duże zawilgocenia piwnic, liczne wysolenia i uszkodzenia tynków piwnic,
złą wentylację, zarysowania ścian zewnętrznych parteru w części zachodniej, zarysowania ścian wewnętrznych
piętra w części środkowej, widoczne ślady korozji biologicznej (grzyby pleśniowe poddasza i wieży). Konieczna
staje się realizacja inwestycji poprawiających stan techniczny obiektu19.
W mieście znajdują się dwa zabytkowe układy urbanistyczne, w tym:


Obszar wyznaczony ulicami: Kilińskiego, Sienkiewicza, Belwederska, Al. Jana Pawła II;



Przestrzenny układ komunikacyjny Krośniewickiej Kolejki Wąskotorowej.

W części północnej miasta znajduje się większy potencjał zabytkowo-kulturowy aniżeli w południowej części
miasta20. W południowej części miasta natomiast znajduje się jak dotąd niezagospodarowany i niewykorzystany
teren zalewu miejskiego, który jest symbolem XX-wiecznej przemysłowej historii miasta.
Ponadto, ważnym i cennym zabytkiem, który generuje ruch turystyczny jest, położona około 2 km od miasta,
Kolegiata w Tumie.

Stan techniczny infrastruktury sportowej
Na terenie Łęczycy znajdują się obiekty sportowe zlokalizowane głównie przy szkołach, w tym:


Sala przy Szkole Podstawowej nr 3, przy ulicy Zachodniej 23 (budowa w 2016 roku),



Sala przy Szkole Podstawowej nr 4, przy ulicy Ozorkowskie Przedmieście 6C (modernizacja 2017 roku),



Sala gimnastyczna przy gimnazjum im. Jana Pawła II przy ulicy Szkolnej 4 (budowa lata 1970/80,
modernizacja 2017 roku),



Hala sportowa przy gimnazjum im. Jana Pawła II, przy ulicy Szkolnej 4 (budowa 2008 roku, modernizacja
2017roku),



Sala przy zespole szkół im. J. Grodzkiej, przy ul. Aleje Jana Pawła II 1,



Sala gimnastyczna przy LO im. Kazimierza Wielkiego (stan oceniany jako dobry).

Na terenie miasta funkcjonują trzy orliki. Jeden przy Szkole Podstawowej nr 3 (ul. Zachodnia 23), drugi przy
Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Krakowskie Przedmieście 6c) oraz trzeci przy LO im. Kazimierza Wielkiego. Stan
obiektów oceniany jest jako dobry. W Łęczycy znajduje się Stadion Miejski (piłkarsko-lekkoatletyczny),
zlokalizowany przy ulicy Kaliskiej 15. Dla porównania w powiecie łęczyckim są 4 podobne obiekty. Stadion
miejski wybudowany został w latach 70-80. Jego stan klasyfikuje się do remontu.
Na terenie miasta przy ulicy Dworcowej 3 znajduje się Miejskie Centrum Tenisowe wyposażone w 8 kortów
tenisowych (2016 roku). Stan techniczny kortów oceniany jest na poziomie dobrym21. Niemniej obiekty te nie
posiadają zaplecza sanitarno-gastronomicznego i brak jest pomieszczeń technicznych dla sportowców (np.
szatni). Wady te uniemożliwiają organizację międzynarodowych imprez sportowych.

Stan techniczny zasobów mieszkaniowych
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Struktura własności zasobów mieszkaniowych w Łęczycy ma zróżnicowany charakteroku Wśród właścicieli
wymienić należy następujące grupy podmiotów: właściciele indywidualni, Miasto Łęczyca, Towarzystwo
Budownictwa Społecznego, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe (tj. SM Zacisze, SM Medyk,
Informacje z Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
Informacje z Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
20 Na podstawie: http://mleczyca.e-mapa.net/
21 Dane Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
18
19

SM Łęczycanka, SM Kleks). Na terenie miasta zarządzanie zasobami komunalnymi prowadzone jest przez
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Łęczycy. Na terenie miasta znajdują się
osiedla mieszkaniowe22: Medyk, Dominikańska, Konopnickiej, Zachodnia, Belwederska, Dworcowa, Kleks,
Waliszew, Wojska Polskiego.
Wielkość zasobów mieszkaniowych w mieście, mierzona liczbą budynków i mieszkań, wzrasta, podobnie jak w
powiecie łęczyckim i województwie łódzkim. W 2015 roku w Łęczycy zarejestrowano 973 budynki, tj. więcej o ok.
4% w porównaniu z rokiem 2009, przy czym dynamika wzrostu zasobów jest porównywalna do sytuacji w
powiecie i województwie. Powolne zmiany na rynku nieruchomości mieszkaniowych wiążą się ze specyfiką
inwestycji budowlanych, a przede wszystkim wydłużonym czasem realizacji takich projektów. Liczba mieszkań w
mieście na 1000 mieszkańców wyniosła 408, co daje wyższą wartość niż dla powiatu (338,3) i województwa
łódzkiego (402,6).
Tabela 64. Zasoby mieszkaniowe w Łęczycy, powiecie łęczyckim i województwie łódzkim w latach 2009-2015
2009
935

2010
929

2011
942

2012
942

2013
958

2014
970

2015
973

382,5

390,0

392,3

394,6

399,0

403,7

408,0

10 897

10 879

10 706

10 739

10 784

10 834

10 867

320,8

324,6

326,6

329,5

332,5

335,8

338,3

Liczba mieszkań
422 998
424 657
428 180
Liczba mieszkań
na 1000
380,8
383,9
387,1
mieszkańców
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy i GUS.

431 051

433 939

437 039

440 364

391,2

394,9

398,4

402,6

Łęczyca

Powiat łęczycki

Liczba mieszkań
Liczba mieszkań
na 1000
mieszkańców
Liczba mieszkań
Liczba mieszkań
na 1000
mieszkańców

Województwo
łódzkie

Dokonując ogólnej charakterystyki zasobów mieszkaniowych w mieście, stanowiącej jeden z czynników jakości
życia, należy zwrócić uwagę na powierzchnię użytkową mieszkań. W Łęczycy przeciętna powierzchnia użytkowa
pojedynczego mieszkania z roku na rok nieznacznie zwiększa się. W 2015 roku przeciętna powierzchnia
użytkowa pojedynczego mieszkania wynosiła 53,9 m2. Dla powiatu łęczyckiego i województwa łódzkiego
wskaźnik był zdecydowanie wyższy i wyniósł kolejno: 79,5 m 2 oraz 68,7 m2. Stan ten potwierdza także wartość
wskaźnika przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę. W 2015 roku było to 22 m2,
a sześć lat wcześniej 20,2 m2. Dla powiatu i województwa wskaźnik przyjmował wyższe wartości w 2015 roku,
kolejno: 26,9 m2, 27,6 m2.
Tabela 65. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w mieście na 1 osobę w latach 2009-2015 [m2]
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo
łódzkie
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo
łódzkie

Przeciętna powierzchnia
użytkowa 1 mieszkania

Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na 1
osobę

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

52,8

53,2

53,3

53,4

53,7

53,8

53,9

76,2

78,6

78,8

79,0

79,2

79,4

79,5

66,1

67,3

67,6

67,8

68,1

68,4

68,7

20,2

20,8

20,9

21,1

21,4

21,7

22,0

24,5

25,5

25,7

26,0

26,3

26,7

26,9

25,2

25,8

26,2

26,5

26,9

27,3

27,6

Średnio liczba osób przypadająca na 1 mieszkanie w Łęczycy od 2009 roku nieznacznie spada. Sytuacja ta
związana jest przede wszystkim z odpływem mieszkańców na tereny sąsiednich gmin lub innych miast regionu w
22

http://leczyca.info.pl/plan/plan/leczyca.php
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Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu w mieście nie zmienia się znacząco. W 2015 roku wskaźnik był na
poziomie 3,25. Dla powiatu i województwa był wyższy i przyjął kolejno wartości 3,83 i 3,59.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

poszukiwaniu pracy. Poziom wskaźnika nieznacznie zmniejsza się również w powiecie i województwie łódzkim.
Można wnioskować, że jedną z przyczyn może być sytuacja demograficzna miasta związana z odpływem
kapitału ludzkiego oraz zjawiskiem starzejącego się społeczeństwa.
Tabela 66. Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu oraz przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie w
Mieście Łęczycy w latach 2009-2015.
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Łęczyca
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie

przeciętna liczba izb w
przeliczeniu na 1 mieszkanie

2009
3,22
3,71

2010
3,24
3,81

2011
3,24
3,81

2012
3,24
3,82

2013
3,25
3,82

2014
3,25
3,83

2015
3,25
3,83

3,51

3,57

3,57

3,58

3,58

3,59

3,59

2,61
3,12
2,63

2,56
3,08
2,61

2,55
3,06
2,58

2,53
3,03
2,56

2,51
3,01
2,53

2,48
2,98
2,51

2,45
2,96
2,48

przeciętna liczba osób na w
przeliczeniu na 1 mieszkanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W mieście rejestrowany jest niewielki poziom pustostanów. Liczba mieszkań niezamieszkałych w zasobie gminy
wynosi 5 obiektów (w 2015 roku), a 4 lata wcześniej było to 7 lokali. Wyłączone z użytku budynki najczęściej
przeznaczane są do wyburzenia.
Dobra jakość i odpowiedni stan techniczny oraz funkcjonalny zasobów mieszkaniowych stanowią istotne czynniki
wpływające na ocenę jakości życia i w konsekwencji także determinanty wpływające na decyzje lokalizacyjne
mieszkańców. Poddany analizie standard mieszkań w mieście może stanowić barierę rozwoju oraz przyczyniać
się do odpływu mieszkańców z terenów miejskich do sąsiadujących miast.
W 2015 roku miasto było właścicielem 904 obiektów komunalnych. Stan ten uległ zmianie w porównaniu z rokiem
2009, kiedy to własnością komunalną było 981 obiektów. Tendencja spadkowa charakteryzuje również powiat i
województwo. Ilość zasobów komunalnych mieście w przeliczeniu na 1000 mieszkańców zmniejsza się i w 2015
roku wyniosła 62,3. Dla porównania dla powiatu łęczyckiego wskaźnik wyniósł 24,7 a dla województwa łódzkiego
34,6.
Ilość komunalnych zasobów mieszkaniowych w mieście powoli ulega redukcji. Realizowana jest sprzedaż
najemcom lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości
miasta wraz ze sprzedażą lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste23. Zgodnie z założeniami Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2014-2018 do 2018 roku planowana jest
redukcja liczby lokali do poziomu 823 oraz wzrost liczby lokali socjalnych do poziomu 86 lokali.
Tabela 67. Komunalne zasoby mieszkaniowe oraz lokale socjalne na 1000 mieszkańców w Łęczycy w 2009 i
2015 roku
WYSZCZEGÓLNIENIE

2009

2015

Łęczyca

64,5

62,3

25,0

24,7

41,0

34,6

5,1

5,1

3,0

3,0

2,1

2,1

Powiat łęczycki
Województwo łódzkie

komunalne zasoby
mieszkaniowe/1000
mieszkańców

Łęczyca
Powiat łęczycki

lokale socjalne/1000
mieszkańców

Województwo łódzkie
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Stan techniczny gminnych budynków mieszkalnych jest zróżnicowany. Najwięcej, bo aż 36 budynków
mieszkalnych, sklasyfikowanych zostało do kategorii poziom „dostateczny”. W zasobie znajdują się 3 budynki w
stanie bardzo dobrym i po jednym budynku w kategorii zły i niedostateczny.

Uchwała Nr XL/276/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2014-2018.
23

Wykres 19. Stan techniczny gminnych budynków mieszkalnych i innych budynków administrowanych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Do zadań własnych gminy należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym w szczególności w zakresie
gospodarowania gminnym budownictwem mieszkaniowym. Odpowiednio zarządzane i utrzymywane zasoby
mieszkaniowe wymagają nakładów finansowych przeznaczanych na remonty i modernizacje. Na terenie Łęczycy
bardzo często nieodpowiedni stan techniczny budynków współwystępuje z zadłużeniem znajdujących się w
budynku lokali mieszkalnych. Wzrastający poziom zadłużenia nie sprzyja działaniom z zakresu remontów i
modernizacji obiektów. W zasobach gminnych dominują kamienice, które wymagają wysokich nakładów
finansowych na modernizacje ze względu na swój zabytkowy charakteroku
Tabela 68. Liczba mieszkań komunalnych, w których zrealizowane zostały prace remontowe w Łęczycy w latach
2011 i 2013.
2011
Liczba mieszkań - wymiana instalacji
Liczba mieszkań – remont dachu
Liczba mieszkań – wymiana stolarki budowlanej

2013
21
38

23
31
42

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Budynek, ul. Belwederska 38: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocą lokalnych
pieców opalanych węglem; przekroczona na całej powierzchni dachu wartość współczynnika przenikania
ciepła U.



Budynek, ul. Poznańska 31: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocą lokalnych
pieców opalanych węglem; przekroczona dopuszczalna wartość współczynnika U ścian zewnętrznych,
stropu, dachy; nadmierny napływ zimnego powietrza poprzez nieszczelne okna i drzwi.



Budynek, ul. Kaliska 32: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocą lokalnych pieców
opalanych węglem; niezadawalająca wartość współczynnika U ścian zewnętrznych; przekroczona
dopuszczalna wartość współczynnika U na całej powierzchni dachu; niezadawalający współczynnik U
ścian wewnętrznych; nadmierny napływ zimnego powietrza poprzez nieszczelne okna i drzwi.

24
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W komunalnych zasobach mieszkaniowych przeprowadzane są remonty dotyczące miedzy innymi wymiany
instalacji, remontów dachów czy wymiany stolarki budowlanej. Budynki komunalne mieszkalne o najsłabszym
stanie technicznym w mieście znajdują się w rejonie ulic Belwederskiej, Poznańskiej, Kaliskiej, Ozorkowskie
Przedmieście, Kopalniana i Sienkiewicza. Szczegółowo mieszkania te charakteryzują się następującymi
cechami24:



Budynek, ul. Kaliska 63B: lokale M1, M2, M3, M4, M5 – źródło ciepła pełnią dwufunkcyjne kotły opalane
gazem ziemnym, indywidualnie w każdym lokalu; w budynku istnieje niskopojemnościowa instalacja c.o. w
mieszkaniach M2, M3 i M4 oraz częściowo w M1; w lokalu M5 brak instalacji c.o.; zadawalająca wartość
współczynnika U ścian zewnętrznych, przekroczona na całej powierzchni stropodach wartość
współczynnika U; nadmierny napływ zimnego powietrza poprzez nieszczelne drzwi.



Budynek, ul. Ozorkowskie Przedmieście 61: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za
pomocą lokalnych pieców opalanych węglem; niezadawalająca wartość współczynnika U ścian
zewnętrznych, przekroczona wartość współczynnika U na całej powierzchni stropów zewnętrznych;
nadmierny napływ zimnego powietrza poprzez nieszczelne drzwi.



Budynek, ul. Sienkiewicza 29: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocą lokalnych
pieców opalanych węglem; niezadawalający współczynnik U ścian zewnętrznych, przekroczony
współczynnik na całej powierzchni stropodachu; niezadawalający współczynnik U ścian i stropów
wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi; nadmierny napływ zimnego
powietrza poprzez nieszczelne drzwi.



Budynki, ul Kopalniana 8, 10, 12: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocą
lokalnych pieców opalanych węglem; niezadawalający współczynnik U ścian zewnętrznych; przekroczona
na całej powierzchni dachu wartość współczynnika U; nadmierny napływ zimnego powietrza poprzez
nieszczelne drzwi.

Problem niedostatecznego stanu technicznego budynków komunalnych może przekładać się na zagrożenie życia
lub zdrowia mieszkańców. Ponadto zaniedbane, zniszczone, wymagające remontu budynki mieszkalne oraz
pogarszająca jakość przestrzeni publicznych w ich otoczeniu wpływa na obniżenie atrakcyjności tych kwartałów
miasta oraz obniża poczucie bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznych.
Komunalne lokale mieszkaniowe mają zróżnicowany charakter zarówno w zakresie stanu technicznego, jak i
wyposażenia w instalacje techniczne. Według stanu na lipiec 2013 najwięcej lokali komunalnych, bo aż 462,
wybudowanych zostało w latach 1945-1973 (47,29% zasobów komunalnych) oraz przed 1945 rokiem, których
liczba wyniosła 463 (47,39%) wszystkich lokali. Zaledwie 52 lokale to obiekty wybudowane po 1973 roku Stan
techniczny 64,79% zasobów komunalnych oceniany jest na poziomie dobrym), 28,35% lokali charakteryzuje się
stanem technicznym na poziomie dostatecznym, a pozostałe 6,86% na poziomie złym.
W budynkach po termomodernizacji zlokalizowanych jest 78,10% zasobów komunalnych, tj. 763 lokale.
Najwięcej, bo aż 69,40% zasobów komunalnych (678) wyposażonych jest w instalacje wodociągową,
kanalizacyjną, łazienkę, ubikację, a 2,35% (23 lokale) dodatkowo wyposażone jest w ciepłą wodę. Pozostała
część zasobów wyposażona jest w instalacje wodociągową, kanalizacyjną, łazienkę, ubikację – 2,35%; instalację
wodociągową, kanalizacyjną, ubikację, centralne ogrzewanie – 3,99%; instalację wodociągową, kanalizacyjną,
ubikację – 3,68%; instalacje wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania – 3,99%; instalację
wodociągową, kanalizacyjną – 8,60%. 5,63% zasobów, tj. 55 lokali, wyposażonych jest w instalację wodną i
instalację kanalizacyjną położoną poza lokalem25. Z uwagi pogarszającą się sytuację ekonomiczną części
mieszkańców miasta, wzrasta zapotrzebowanie na lokale socjalne.
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Lokali socjalnych w mieście przybywa. W 2015 roku było to 91 mieszkań, przy czym w 2009 roku zarejestrowano
78 takich lokali. Wzrost obserwuje się również dla analogicznych wskaźników dla powiatu i regionu. W 2015 roku
liczba lokali socjalnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wyniosła 6,3, przy czym dla powiatu 3,2 a dla
województwa zaledwie 2,8.
Zabudowa w sąsiedztwie Zalewu Miejskiego pochodzi z lat: 1850, 1945, 1970, 1989, 1998, 2015. Dominuje
zabudowa mieszkalna, mieszkalna z usługami, związana z handlem, gastronomią, sportem i przemysłem. W
znacznym stopniu występuje zabudowa tymczasowa. Miejscem koncentracji zasobów mieszkaniowych o niskim
stanie technicznym są 3 budynki zlokalizowane przy ulicy Kopalnianej. Zły stan techniczny budynków, jakość
wyposażenia oraz koncentracja negatywnych zjawisk społecznych powoduje, że miejsce wyróżnia się na tle
otoczenia. Obok zasobów o niskim stanie technicznym zauważa się rozwój budownictwa jednorodzinnego w
otoczeniu zalewu. Zgłaszany popyt na inwestycje mieszkaniowe świadczy o atrakcyjności tych terenów. Funkcja

Uchwała Nr XL/276/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Łęczyca na lata 2014-2018.
25

mieszkaniowa przyczyni się do powstawania komplementarnych funkcji, w tym usługowej, handlowej,
rekreacyjnej aktywizując równolegle rozwój miasta.
Zjawiskiem świadczącym o skrajnym ubóstwie i występowaniu zjawiska biedy jest poziom zadłużenia gminnych
lokali mieszkalnych, w tym lokali socjalnych, który z roku na rok wzrasta. W 2016 roku w mieście odnotowano 32
zadłużone lokale, przy czym liczba ta prawie nie zmieniła się do roku 2010 (33 lokale), niemniej poziom
zadłużenia w roku 2016 w stosunku do roku bazowego 2010 wzrósł o około połowę. Zauważa się, że lokale
zadłużone w 2010 roku zadłużone są do dziś. Równolegle w mieście rejestruje się zadłużenia czynszowe w
lokalach użytkowych. Poziom długu z roku na rok wzrasta, co może wiązać się z trudnościami finansowymi
przedsiębiorstw i ich niewypłacalnością.
Wykres 20. Poziom zadłużenia gminnych lokali mieszkalnych (w tys. zł) w latach 2010-2016

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

Wykres 21. Poziom zadłużenia czynszowego lokali użytkowych (w tys. zł) w latach 2010-2016
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Rosnący poziom zadłużenia gminnych lokali mieszkalnych często wiąże się z zamieszkiwaniem lokali przez
gospodarstwa domowe o niskim statusie społecznym. Wśród nich są osoby o niskich dochodach, osoby
bezrobotne lub rodziny dotknięte patologiami społecznymi. Sytuacją problemową jest również rosnący poziom
zadłużenia czynszowego lokali użytkowych. Zjawisko to, może świadczyć o niewystarczających dochodach
przedsiębiorstw, co dodatnio koreluje z niskim poziomem ich konkurencyjności i innowacyjności. Taka sytuacja
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

może mieć charakter koncentracji, co oznacza, że niektóre obszary wymagają ożywienia gospodarczego jak i
społecznego.
W mieście każdego roku, dla osób wykazujących się niskimi dochodami, wypłacane są dodatki mieszkaniowe.
Liczba i wartość wsparcia finansowego w zależności od roku przyjmuje różne, jednakże podobne wartości. W
latach 2010-2015 średnio rocznie wypłacane są 3265 dodatki mieszkaniowe, których łączna średnia kwota sięga
477 444 zł. Dodatki obejmują zasób gminny, spółdzielczy, wspólnot mieszkaniowych, prywatny oraz towarzystwa
budownictwa społecznego. Najwięcej dodatków wypłacono w zasobie gminnym i spółdzielczym. W 2015 roku
było to kolejno 1509 i 730 sztuk. Liczba dodatków mieszkaniowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w
mieście w 2010 roku wyniosła 238, a w 2015 roku sztuk 204.
Wykres 22. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych na 1000 mieszkańców w Łęczycy
w latach 2010-2015.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
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Spółdzielnie mieszkaniowe są ważnym podmiotem w mieście wpływającym na jakość i strukturę zasobów
mieszkaniowych. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łęczycanka” - w zasobie spółdzielni znajduje się 37 budynków
mieszkalnych, w tym 22 budynki na Os. M. Konopnickiej, a 15 budynków na Os. Belwederskim. W zasobach
znajduje się 2075 mieszkań, które zostały wybudowane i oddane do użytku w latach 1959 – 1993. Stan
techniczny budynków oceniany jest jako dobry. Planowane remonty i inwestycje są konsekwencją konieczności
utrzymania zasobów w stanie niepogorszonym oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. Wśród nich
wymienia się:


termomodernizację budynków nieocieplonych oraz tych, które nie spełniają obowiązującym norm,



wymianę poziomów i pionów instalacji hydraulicznej,



modernizację instalacji hydraulicznych w zakresie budynków niemających dostępu do ciepłej wody
użytkowej – ul. M. Konopnickiej, ul. Zachodnia,



modernizację węzłów cieplnych,



remonty balkonów i loggii,



modernizację wejść do budynków,



budowę budynku mieszkalno-usługowego „KALISKA DOM” przy ul. Kaliskiej26,



wyposażenie budynków mieszkalnych w alternatywne źródła energii.

26

W latach 2010-2016 spółdzielnie nie odbierała nowych budynków mieszkalnych.

Na terenie osiedli mieszkaniowych, na których znajdują się budynki w zasobach Spółdzielni, wskazuje się
problemy związane z zagospodarowaniem przestrzeni międzyblokowej. W tym obszarze planowane są: remont i
rozbudowa ciągów komunikacyjnych i parkingów, likwidacja barier architektonicznych, modernizacja oświetlenia,
modernizacja i rozbudowa placów zabaw i miejsc wypoczynku dla dzieci, budowa miejsc rekreacji i wypoczynku
dla seniorów, lokalizacja obiektów małej architektury oraz nowych nasadzeń zieleni oraz instalację na osiedlach
mieszkaniowych monitoringu wizyjnego27. Stan techniczny budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”.
zlokalizowanej przy ulicy Dworcowej 7 oceniany jest jako dobry. Natomiast stan techniczny dróg osiedlowych jest
dobry. Stan techniczny budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Medyk”, zlokalizowanych przy ulicy Zachodniej 52,
54, 56, 47, oceniany jako dobry. Natomiast stan techniczny dróg oraz parkingu jest dostateczny. Tereny zielone
wymagają odpowiedniego zagospodarowania.
Na terenie miasta funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe (m.in. przy ul. Zachodniej 5,19,21,25 oraz ul. Kaliskiej 12,
14, 44). Stan techniczny tych budynków oceniany jako dobry. Stan techniczny dróg osiedlowych jest dostateczny.
Ponadto wspólnoty mieszkaniowe znajdują się także przy ul. Belwederskiej 50 A i Dworcowej 3. Ich budynki
charakteryzują się dobrym stanem technicznym, natomiast tereny zielone wymagają tutaj odpowiedniego
zagospodarowania.
Na terenie miasta 99,3% mieszkań wyposażonych jest w instalacje wodociągową, 93,6% w łazienkę, a 79,5% w
centralne ogrzewanie. Wszystkie wartości w ostatnich latach nie uległy widocznej zmianie (maksymalny wzrost o
0,1 pkt %). Poziom zwodociągowania mieszkań w Łęczycy jest wyższy niż w województwie łódzkim (97,1%).
Podobnie, więcej niż w województwie występuje mieszkań wyposażonych w łazienkę. W 2015 roku było to 93,6%
wszystkich zasobów mieszkaniowych w mieście, a w województwie 90,2%.
Tabela 69. Udział mieszkań wyposażonych w poszczególne instalacje w ogóle mieszkań w Mieście Łęczycy w
latach 2009-2015 (%)
WYSZCZEGÓLNIENIE
Łęczyca
Powiat łęczycki
wodociąg
Województwo łódzkie
Łęczyca
Powiat łęczycki
łazienka
Województwo łódzkie
Łęczyca
centralne
Powiat łęczycki
ogrzewanie
Województwo łódzkie

2009
99,2
99,2

2010
99,3
99,3

2011
99,3
99,3

2012
99,3
99,3

2013
99,3
99,3

2014
99,3
99,3

2015
99,3
99,3

96,3
89,8
89,8
86,3
76,7
76,7
80,3

97,0
93,5
93,5
89,9
79,3
79,3
81,7

97,0
93,5
93,5
89,9
79,3
79,3
81,8

97,0
93,5
93,5
90,0
79,4
79,4
82,0

97,1
93,5
93,5
90,0
79,5
79,5
82,1

97,1
93,6
93,6
90,1
79,5
79,5
82,2

97,1
93,6
93,6
90,2
79,5
79,5
82,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Na terenie Łęczycy znajdują się ogródki działkowe. Pełnią one funkcję wspierającą osiedla mieszkaniowe.
Stanowią część terenów zielonych w mieście oraz miejsce odpoczynku i rekreacji mieszkańców miasta.
Tabela 70. Ogrody działkowe w Mieście Łęczyca w roku 2016.
Nazwa
Ogrody działkowe Szafirek
Ogrody Działkowe Gwarek oraz im. Bohaterów walk nad Bzurą
Ogrody Działkowe im. Bohaterów walk nad Bzurą
Ogrody działkowe Irys

lokalizacja
przy wschodniej części zalewu miejskiego
w północnej części miasta w sąsiedztwie osiedla Królów Polskich
w północnej części miasta w sąsiedztwie osiedla Królów Polskich
w południowo-wschodniej części miasta przy osiedlu Waliszew

27

Informacje od Spółdzielni Mieszkaniowej Łęczycanka.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

10. Problemy i zjawiska kryzysowe w Gminie Mieście Łęczyca sfera techniczna
Niska dostępność miejsc noclegowych i usług gastronomicznych, w szczególności adresowanych do turystów.
Pomimo rosnącej ilości udzielanych noclegów turystom stan zasobów noclegowych oraz obiektów
gastronomicznych nie zmienia się. Sytuacja ta utrudnia rozwój turystyki weekendowej i kilkudniowej o
charakterze turystyczno-rekreacyjnym i biznesowym.
W Łęczycy widoczna jest niska jakość zasobów i infrastruktury kultury. Konieczne są działania w zakresie
remontu i modernizacji zasobów kultury (Domu Kultury, Muzeum na Zamku) oraz zabytków (zespołu zamkowy,
ratusz).
Występujące w centrum geograficznym miasta niezagospodarowane tereny zalewu miejskiego stanowią
koncentrację niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-estetycznych i środowiskowych
w mieście. Dostrzegalny jest brak utrzymania ciągłości funkcji rekreacyjnych w mieście zwłaszcza w połączeniu
obszaru Parku im. Józefa Piłsudzkiego i zalewu miejskiego.
W Łęczycy zidentyfikowano niski standard zasobów mieszkaniowych, zarówno z uwagi na komfort i jakość życia
jak i stan techniczny w szczególności budynków i lokali będących w zasobie komunalnym. W szczególnie złym
stanie technicznym oraz wyposażenia znajdują się zasoby komunalne zlokalizowane przy ul. Kopalnianej.
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Mimo dobrego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych będących we władaniu spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych widoczny jest niezadawalający stan zagospodarowania przestrzeni międzyblokowej na tych
osiedlach mieszkaniowych.
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Delimitacja obszaru
zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
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II.

1.

Metodologia delimitacji

Metodologia delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oparta została o przestrzenną analizę
problemów i zjawisk kryzysowych przeprowadzoną zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 w pięciu sferach:


Sferze społecznej,



Sferze gospodarczej,



Sferze funkcjonalno – przestrzennej,



Sferze środowiskowej,



Sferze technicznej.

W pierwszym etapie została przeprowadzona diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych w mieście Łęczyca w
wymienionych sferach, która pozwoliła zidentyfikować w mieście Łęczyca obszary występowania negatywnych
zjawisk społecznych, gospodarczych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych oraz technicznych.
Szczególnie negatywna sytuacja w mieście Łęczyca występuje w sferze społecznej, gospodarczej oraz
przestrzenno funkcjonalnej co związane jest ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, słabą kondycją
ekonomiczną mieszkańców miasta, ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a także degradacją przestrzennofunkcjonalną, środowiskową oraz techniczną centralnych obszarów miasta.
Istotnym elementem planowania skutecznych działań rewitalizacyjnych jest prawidłowa identyfikacja charakteru,
skali i obszarów skupień zjawisk kryzysowych występujących w przestrzeni miasta. W tym celu została
przeprowadzona przestrzenna analiza zjawisk kryzysowych. Została ona wykonana z zastosowaniem
wielokryterialnej analizy informacji (przeprowadzonej metodą analizy przestrzennej siatką - ang. grid spatial
analysis) pochodzących z baz danych wielu instytucji w mieście Łęczyca oraz dostępnych publicznych baz
danych. Analiza koncentracji głównych, wybranych najistotniejszych problemów dokonana została przy pomocy
obiektywnych wskaźników (6 kluczowych wskaźników społeczno-gospodarczych) oraz map przedstawiających
zjawiska kryzysowe wraz z ich rozmieszczeniem w przestrzeni miasta. Przeprowadzona analiza pozwoliła na
wskazanie miejsc ich szczególnej koncentracji na terenie miasta.
Do wskazania obszaru zdegradowanego posłużył opracowany zestaw wybranych wskaźników, dotyczących
głównie sfery społecznej, a także sfery gospodarczej. Z uwagi na brak pełnych i aktualnych danych
statystycznych do oceny sfery środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej przeprowadzono
badania terenowe oraz wykonano ekspercką analizę ekspercka dotyczącą tych sfer funkcjonowania miasta
Łęczyca.
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Analiza koncentracji i przestrzennego rozmieszczenia negatywnych zjawisk w wyżej wymienionych sferach
została przeprowadzona na podstawie palety wybranych wskaźników. Z uwagi na słabą dostępność danych
statystycznych analiza została uzupełniona o autorskie, eksperckie oceny sytuacji miasta Łęczyca w wybranych
sferach (środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej), które przeprowadzone zostały przez
członków zespołu opracowującego Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017 - 2023.
Podkreślić należy, że paleta wybranych wielokryterialnych wskaźników pozwoliła na uzyskanie
zobiektywizowanego obrazu degradacji przestrzeni miasta, który uzupełniony został o dodatkowe eksperckie
oceny degradacji przestrzeni miasta w wybranych sferach funkcjonowania miasta Łęczyca (środowiskowej,
przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej). Proces delimitacji obszaru zdegradowanego, a następnie
delimitacji obszaru rewitalizacji przeprowadzony został z zastosowaniem narzędzi oprogramowania GIS.
Pierwszym etapem analizy przestrzennej siatką było zdefiniowanie jednostek odniesienia (pól podstawowych,
jednostek badawczych) dających możliwość wykazania wewnętrznego zróżnicowania problemów i zjawisk
kryzysowych w mieście Łęczyca. Posłużono się metodą analizy przestrzennej siatką (ang. grid spatial analysis), z

zastosowaniem jednostek geometrycznych w kształcie kwadratu o powierzchni 15 ha, w których przetwarzane i
analizowane były zebrane dane statystyczne. Dobór kształtu jednostki odniesienia (kwadratu) dostosowany
został do poziomu agregacji danych źródłowych i charakterystyki badanego obszaru miasta Łęczyca. Wybór
metody i wielkości jednostek geometrycznych o wielkości 15 ha został zdeterminowany specyficznym układem
terenów zurbanizowanych miasta Łęczyca. Analiza siatką kwadratów o powierzchni 15 ha okazała się w
przypadku miasta Łęczycy wystarczająca.
Rysunek 8. Siatka heksagonalna o jednostkach geometrycznych (kwadratach) o powierzchni 15 ha użyta do
delimitacji obszaru dla miasta Łęczyca

Źródło: opracowanie własne

Obszar zdegradowany w mieście Łęczyca stanowią tereny, na których zdiagnozowane zostały stany kryzysowe,
przejawiające się koncentracją negatywnych zjawisk na poziomach przekraczających wartości środkowe
(medianę) poszczególnych wskaźników, wyznaczone dla wszystkich jednostek odniesienia posiadających w
swym obrębie punkty adresowe z zameldowanymi mieszkańcami.
W celu uzyskania większej czytelności i jasności analizy przeprowadzonej metodą siatki kwadratów na
prezentowanych mapach nie brano pod uwagę jednostek odniesienia, które w swoim obrębie nie posiadały
zamieszkałych punktów adresowych. Stąd też nie uwzględnione jednostki odniesienia (kwadraty) odpowiadały
głównie niezamieszkałym terenom rolniczym lub niezamieszkałym nieużytkom.
Do analizy przestrzennej koncentracji zjawisk kryzysowych w mieście Łęczyca posłużyła paleta wybranych
wskaźników charakteryzujących sytuację w następujących sferach:
• Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60 lat i więcej, mężczyźni w wieku 65 lat i więcej)
w liczbie mieszkańców ogółem (%),
• Wskaźnik obciążenia demograficznego (liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku
produkcyjnym),
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Sfera społeczna
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a)

• Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie mieszkańców ogółem (%),
• Liczba bezrobotnych długookresowych zarejestrowanych w liczbie mieszkańców ogółem (%).
b)

Sfera gospodarcza
• Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 100 mieszkańców,
• Liczba podmiotów gospodarczych trzeciego sektora (usługi) zarejestrowanych w REGON na 100
mieszkańców,

Dane do wybranych wskaźników pozyskano z następujących źródeł danych:
1) Urząd Miejski w Łęczycy,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy,
3) Dokumenty strategiczne i operacyjne miasta Łęczyca.
Są to wybrane wskaźniki, które w trakcie opracowywania części analityczno-diagnostycznej programu
rewitalizacji dostosowane zostały do specyfiki miasta Łęczyca oraz do zidentyfikowanych problemów i zjawisk
kryzysowych.
W pierwszym etapie analizy przestrzennego rozmieszczenia negatywnych zjawisk w mieście Łęczyca
wykorzystano wskaźniki obrazujące sytuację społeczną i gospodarczą. Następnie dokonano eksperckiej analizy
przestrzennego rozmieszczenia negatywnych zjawisk w sferze funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i
technicznej.
W drugim etapie, przy pomocy metody analizy przestrzennej siatką kwadratów dokonano zestawienia wyników
rozkładów zjawisk kryzysowych w sferze społecznej z występowaniem negatywnych zjawisk w sferze
gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej i technicznej miasta Łęczyca. Nałożono na siebie
siatki kwadratów obrazujące koncentrację negatywnych zjawisk (kwadraty o wartościach wyższych niż wartość
mediany). Granice obszaru zdegradowanego wyznaczono kierując się wynikami analizy przestrzennej siatką
kwadratów, która wskazała największą koncentrację negatywnych zjawisk i współwystępowanie problemów na
obszarze miasta Łęczyca.
Zasięg przestrzenny obszaru zdegradowanego został wyznaczony na podstawie:
1) Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych,
2) Przestrzennej analizy zjawisk kryzysowych wykonanej w oparciu o metodę przestrzennej analizy siatką
kwadratów (grid spatial analysis),
3) Autorskich analiz zjawisk kryzysowych w sferach funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej,
technicznej,
4) Analizy dokumentów strategicznych i operacyjnych miasta,
5) Analizy materiałów i opracowań dotyczących rewitalizacji miasta Łęczyca dostarczonych przez Urząd
Miejski w Łęczycy,
6) Spotkań z mieszkańcami.
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Dostępne bazy danych oraz dane ograniczały pełną ocenę zjawisk kryzysowych w mieście Łęczyca, jednak w
przeprowadzonej analizie uwzględniono wszystkie możliwe informacje pozwalające na identyfikację skali i
charakteru degradacji obszaru miasta Łęczyca.

2. Delimitacja obszaru zdegradowanego
Sfera społeczna
Na podstawie dostępnych baz danych przeprowadzona została przestrzenna analiza negatywnych zjawisk w
sferze społecznej, w tym m.in.:
a) koncentracji osób starszych, w tym wymagających pomocy,
b) bezrobocia, w tym szczególnie bezrobocia długookresowego,
c) obciążenia demograficznego oraz zagrożenia ubóstwem.
Rysunek 9. Koncentracja i rozmieszczenie mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w mieście Łęczyca.

Źródło: opracowanie własne
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W tej części miasta udział osób w wieku poprodukcyjnym w strukturze ludności miasta przewyższa nie tylko
średnie wartości dla całego miasta, ale także średnie wartości dla województwa łódzkiego. Widoczna jest tu
bardzo silna koncentracja i dominacja osób starszych, które stanowią w wielu miejscach ponad 50% osób
mieszkających na danym obszarze. Zestawienie tych danych z rozkładem przestrzennym miejsc zamieszkania
osób sędziwych (powyżej 75 roku życia) pokazuje, że we wskazanych obszarach mieszkają najstarsi mieszkańcy
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Analiza udziału osób w wieku poprodukcyjnym (kobiety w wieku 60 lat i więcej, mężczyźni w wieku 65 lat i więcej)
w całkowitej liczbie mieszkańców pokazuje wyraźnie koncentrację miejsc zamieszkania osób starszych w
obszarze ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Lotniczej i ul. Belwederskiej, ul. Kopalnianej, ul. Sienkiewicza i ul. Ozorkowskiej,
w obszarze ul. M. Konopnickiej, ul. Szkolnej, ul. Kilińskiego oraz ul. Belwederskiej, a także u zbiegu ul.
Kochanowskiego, ul. Górniczej i ul. Wiejskiej (Rysunek 9).

Łęczycy. Podkreślić przy tym należy, że są to osoby w dużej mierze potrzebujące pomocy w codziennym
funkcjonowaniu, opieki medycznej, opieki rehabilitacyjnej.
Rysunek 10. Koncentracja i rozmieszczenie mieszkańców w wieku niepoprodukcyjnym względem mieszkańców
w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego – os.) w mieście Łęczyca.

Źródło: opracowanie własne
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Ponadto analiza obciążenia demograficznego w mieście Łęczyca pokazuje, że sytuacja jest jeszcze bardziej
problematyczna. Zjawiska kryzysowe bowiem kumulują się. Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym (przed i
przede wszystkim poprodukcyjnym) w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym zdecydowanie
dominuje w obszarze zbiegu ul. Sienkiewicza i ul. Ozorkowskiej, u zbiegu ul. Kochanowskiego, ul. Górniczej i ul.
Wiejskiej, w obszarze ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Lotniczej oraz ul. Belwederskiej, a także w okolicach ul.
Kopalnianej. Podkreślić jednak trzeba, że zjawisko starzenia się społeczeństwa, dominacji osób starszych, w tym
potrzebujących wsparcia i pomocy w codziennym funkcjonowaniu jest jednym z kluczowych negatywnych zjawisk
społecznych, które dotyka miasto Łęczyca. We wskazanych obszarach widoczna jest bardzo silna koncentracja i
dominacja osób starszych, w dużej mierze samotnych, które nie kwalifikują się do otrzymywania wsparcia z
środka pomocy społecznej, a wymagają pomocy. Sytuacja ta spowodowana jest m.in. funkcjonowaniem
gospodarstw domowych jednoosobowych, migracją rodzin, w tym osób młodych i aktywnych do innych dużych
miast.
Kolejnym istotnym zjawiskiem kryzysowym zidentyfikowanym w mieście Łęczyca jest stosunkowo wysoki poziom
bezrobocia. W porównaniu do powiatu łęczyckiego oraz województwa łódzkiego zjawisko to kształtuje się bardzo
niekorzystnie, powodując kolejne problemy społeczne i ekonomiczne mieszkańców miasta. W tym przypadku
udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców ogółem wskazuje na koncentrację tego zjawiska w
następujących obszarach miasta Łęczyca: w obszarze starego miasta (ul. Ozorkowska, ul. Szpitalna, ul.
Kilińskiego, ul. Sienkiewicza), wzdłuż ul. Belwederskiej, ul. Bitwy nad Bzurą, a także wzdłuż ul. Kaliskiej, ul.
Kazimierza III Wielkiego oraz wzdłuż obszaru położonego przy ul. Ozorkowskie Przedmieście i obszaru ul.
Kopalnianej.

Rysunek 11. Koncentracja i rozmieszczenie zarejestrowanych bezrobotnych w mieście Łęczyca.

Źródło: opracowanie własne
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Ponadto w analizie aktywności ekonomicznej ludności ważnym elementem jest analiza występowania
długotrwałego bezrobocia w gospodarstwach domowych. Informacja o występowaniu tego negatywnego zjawiska
w lokalnej społeczności jest ważna z punktu widzenia koncentracji szczególnie trudnych do rozwiązania
problemów społecznych i gospodarczych mieszkańców miasta (m.in. bierności zawodowej, patologii
społecznych, ubóstwa) oraz podejmowania działań aktywizujących te grupy bezrobotnych. Diagnoza czynników i
zjawisk kryzysowych wskazała, że połowa bezrobotnych w Łęczycy to bezrobotni długookresowo, co pozwala na
stwierdzenie, że sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców miasta jest bardzo niekorzystna. W związku z
powyższym analizie poddano rozkład przestrzenny występowania zjawiska długotrwałego bezrobocia w mieście
Łęczyca. Analiza koncentracji liczby osób bezrobotnych długotrwale w liczbie mieszkańców ogółem wskazuje, że
największa koncentracja zjawiska bezrobocia długookresowego pokrywa się z obszarami największego udziału
osób bezrobotnych, jednak widoczne jest w tym przypadku jeszcze większe nasilenie tego zjawiska w obszarze
centrum miasta Łęczycy (ul. Sienkiewicza, ul. Szpitalna, ul. Ozorkowska, ul. Kilińskiego, ul. Belwederska) oraz
szczególna koncentracja występuje wzdłuż biegu ul. Belwederskiej, ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Ozorkowskie
Przedmieście, w obszarze ul. Kopalnianej i osiedla Waliszew.

Rysunek 12. Koncentracja i rozmieszczenie zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych w mieście Łęczyca.

Źródło: opracowanie własne

Podkreślić należy, że rodziny mieszkańców Łęczycy, mieszkających w tych obszarach należą do grup
szczególnie zagrożonych wykluczeniem społeczno-ekonomicznym. Jest to związane z negatywnymi zjawiskami
społecznymi współwystępującymi z problemem braku zatrudnienia, w tym szczególnie z bezrobociem
długookresowym. W tej sytuacji konieczne wydaje się być prowadzenie działań skoncentrowanych na poprawie
warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego tych rodzin i wskazanych obszarów miasta w celu aktywizacji
zawodowej bezrobotnych.
Sfera gospodarcza
Na podstawie dostępnych danych przeprowadzona została ponadto przestrzenna analiza problemów i zjawisk
kryzysowych w sferze gospodarczej, w tym m.in.:
a) przedsiębiorczości mieszkańców miasta Łęczyca,
b) nasycenia podmiotami gospodarczymi obszaru miasta,
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c) nasycenia i dostępnością działalności trzeciego sektora, czyli handlu i usług.
Przeprowadzono przestrzenną analizę problemów i zjawisk kryzysowych w sferze gospodarczej, która związana
jest m.in. z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i ich koncentracją w wybranych obszarach miasta.
Dokonano więc analizy przestrzennego rozkładu zjawisk kryzysowych według zaproponowanych powyżej
wskaźników (koncentracji podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców oraz koncentracji
podmiotów trzeciego sektora w przeliczeniu na liczbę mieszkańców poszczególnych obszarów miasta).
Pozyskano także dodatkowe informacje jakościowe podczas odbytych wizji lokalnych oraz organizowanych
spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami podmiotów gospodarczych.

Kluczowym wskaźnikiem obrazującym sytuację w sferze gospodarczej jest lokalizacja i koncentracja podmiotów
gospodarczych, w tym podmiotów trzeciego sektora (handel i usługi). Wykorzystano wskaźniki dotyczące liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczby
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych trzeciego sektora w REGON w przeliczeniu na 100 mieszkańców.
Rysunek 13. Koncentracja i rozmieszczenie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w REGON w mieście
Łęczyca.

Źródło: opracowanie własne
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Ponadto przeprowadzana analiza rozkładu przestrzennego liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych
trzeciego sektora (handel i usługi) w całym mieście pozwoliła na wskazanie obszarów, w którym mimo dużej
intensywności zabudowy i mieszkającej ludności widoczna jest bardzo niska koncentracja lub właściwie brak
drobnego handlu i usług, których lokalizacja i funkcjonowanie wpływają na atrakcyjność miejsc przebywania i
zamieszkania oraz świadczą o jakości życia i zamieszkania na danym obszarze.
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Przeprowadzona analiza rozkładu przestrzennego liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w całym
mieście wskazuje, że obszary zlokalizowane w geograficznym centrum miasta (obszar wzdłuż ul. Belwederskiej,
ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Lotniczej, ul. Ozorkowskie Przedmieście, ul. Kopalnianej) charakteryzują się ich
najmniejszą koncentracją. Mimo, iż dookoła znajdują się duże osiedla mieszkaniowe, wielkopłytowe oraz tereny
intensywnie zaludnione i zabudowane w mieście Łęczyca obszar ten jest pozbawiony właściwie podmiotów
gospodarczych.

Rysunek 14. Koncentracja i rozmieszczenie zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w REGON trzeciego
sektora (handel i usługi) w mieście Łęczyca.

Źródło: opracowanie własne

Obszary w mieście Łęczycy charakteryzujące się najniższym wyposażeniem w działalność handlowo-usługową w
przeliczeniu na 100 mieszkańców to głównie obszary między ul. Belwederską, ul. Sienkiewicza, ul. Ozorkowskie
Przedmieście oraz wzdłuż ul. Bitwy nad Bzurą, ul. Lotniczej, ul. Wojska Polskiego, ul. Zachodniej oraz ul.
Kazimierza III Wielkiego.
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Podkreślić należy, że są to obszary znajdujące się w geograficznym centrum miasta Łęczyca, co oznacza że
m.in., w normalnych warunkach powinny one generować spory dochód do budżetu miasta z tytułu udziału np. w
podatku CIT. Niestety z uwagi na niską koncentrację podmiotów gospodarczych w tym obszarze, ich dużą rotację
oraz słabą kondycję ekonomiczną lokalnych przedsiębiorstw wpływy do budżetu miasta z tytułu udziału w
podatku CIT są bardzo niskie. Dodać należy, że przeprowadzona diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych oraz
przeprowadzone konsultacje społeczne wskazują, że sytuacja podmiotów gospodarczych w mieście Łęczycy
charakteryzuje się stosunkowo dużą rotacją, co związane jest ze słabą kondycją ekonomiczną przedsiębiorstw, o
czym świadczy m.in. krótki okres funkcjonowania tych przedsiębiorstw. Ponadto miasto Łęczyca charakteryzuje
się niską zdolnością ekonomiczną mieszkańców miasta (niski popyt na produkty i usługi) z uwagi na licznie
występujące problemy społeczno-gospodarcze ludności oraz niskie zarobki. Z tego względu sytuację
gospodarczą miasta ocenić można, jako niekorzystną, a wskazane na kartogramie obszary charakteryzują się
koncentracją negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna, techniczna oraz środowiskowa
Na podstawie dostępnych danych przeprowadzona została przestrzenna analiza problemów i zjawisk
kryzysowych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej wykonana metodami
eksperckimi, które posłużyły do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łęczyca.
Przeanalizowano następujące zagadnienia w mieście Łęczyca:
1. Jakość i dostępność przestrzeni publicznych,
2. Stan i jakość powiązań funkcjonalno-przestrzennych miasta,
3. Antropopresję i jakość środowiska przyrodniczego,
4. Stan techniczny infrastruktury technicznej,
5. Stan techniczny zasobów komunalnych.
Na podstawie przeprowadzonych analiz i wizyt studialnych w sferze zagospodarowania przestrzennego i
struktury funkcjonalno-przestrzennej w Łęczycy zaobserwowano kluczowe problemy i zjawiska kryzysowe, które
skoncentrowane są w centralnych obszarach miasta. W mieście występuje niska dostępność terenów zielonych i
rekreacyjnych, co znacznie ogranicza możliwości aktywnego wypoczynku oraz podejmowanie aktywności
sportowo-rekreacyjnych przez mieszkańców miasta. W centralnym obszarze miasta znajdują się zdegradowane i
niezagospodarowane tereny, nieużytki. Istniejące tereny zielone są niewystarczające lub charakteryzują się
dużym zróżnicowaniem, silną degradacją oraz zaśmieceniem. Mieszkańcy miasta zwracają ponadto uwagę na
ograniczone i niewystarczające zasoby terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych, placów zabaw, miejsc
służących spędzaniu czasu wolnego i organizacji miejskich imprez. Stan terenów zielonych w mieście jest
oceniany jako zły i wymagający uporządkowania. Słabo oświetlone i zaniedbane tereny zielone przekładają się
na niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w obrębie istniejących obszarów zielonych.
Największa degradacja terenów zielonych w mieście występuje w centralnym obszarze miasta, w okolicach
zalewów miejskich oraz intensywnie zaludnionych osiedli mieszkaniowych. Stosunkowo dużą gęstością
zaludnienia charakteryzują się m.in. rejon ul. Belwederskiej i ul. Bitwy nad Bzurą, gdzie wartość wskaźnika osiąga
poziom 7,2 – 8,3 tys. os./km2 oraz rejon ul. Dworcowej i ul. Kopalnianej. Ponadto w zakresie stanu roślinności,
poziomu utrzymania i estetyki poszczególnych obiektów na terenie ogródków działkowych zlokalizowanych na
tym obszarze, dostrzegalne jest duże zróżnicowanie, które przy małej skali pojedynczych ogródków i znacznym
ich stłoczeniu powoduje wrażenie dysharmonii i braku ładu przestrzennego. W pobliżu ogrodów działkowych oraz
zalewów miejskich pojawia się także większe nasilenie przypadków pozostawiania śmieci.
Miasto Łęczyca charakteryzuje się mało atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi. Z wyjątkiem niedawno
zrewitalizowanej przestrzeni łęczyckiego rynku oraz miejskiego parku przestrzenie publiczne są mało zadbane,
niewyposażone w meble miejskie i inne udogodnienia, które sprawiłyby, że mieszkańcy chętnie by w nich
przebywali. Szczególnie zdegradowana jest przestrzeń na południe od drogi nr 703, która nawet między
doinwestowanymi blokami mieszkalnymi wydaje się być mało przyjazna i niedostosowana do potrzeb jej
mieszkańców.
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Największymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na obszarze miasta Łęczyca są komunikacja samochodowa,
produkcja energii elektrycznej oraz niska emisja. Nasilony ruch tranzytowy generuje duże utrudnienia w ruchu
miejskim, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo mieszkańców i przyczynia się ponadto do występowania
wzdłuż dróg krajowej i wojewódzkiej przekroczeń norm hałasu.
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Ponadto w tej centralnej części miasta zlokalizowany jest dworzec PKS, który wymaga natychmiastowych,
podstawowych inwestycji. Jest on zlokalizowany w reprezentacyjnym miejscu, a jest mocno zdegradowany. Dalej
na południe tereny wzdłuż głównej trasy przelotowej przez miasto (trasa nr 91) przenikają się tereny wolne od
zabudowy, tereny mieszkaniowe, tereny, gdzie prowadzona jest przemysłowa i usługowa działalność
gospodarcza. Cały ten obszar charakteryzuje nie tylko brak spójności i czytelności struktury funkcjonalnoprzestrzennej, ale także degradacja środowiska przyrodniczego.

Fotografia 6. Degradacja przestrzeni publicznych w mieście Łęczyca

Foto: Katarzyna Olbińska

Fotografia 7. Degradacja wybranych przestrzeni publicznych w mieście Łęczyca w okolicach ul. Bitwy nad Bzurą
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Foto: Ewa M. Boryczka

Znaczny wpływ na jakość środowiska na terenie Łęczycy ma działalność człowieka, związana z eksploatacją złóż
rud żelaza oraz działalnością rolniczą. Skutki antropopresji dostrzegalne są w zakresie jakości wód
powierzchniowych oraz jakości powietrza. Na tę ostatnią negatywnie wpływają natężony ruch samochodowy oraz
zanieczyszczenia pochodzące z niskiej emisji. Poważnym problemem jest samochodowy ruch tranzytowy.

Negatywnie wpływa on również na stan obiektów architektury, również na obszarze zabytkowej części miasta.
Znaczny ruch samochodowy na głównych arteriach (trasy nr 91 i 703) przecinających miasto stanowi zagrożenie
dla bezpieczeństwa i obniża jakość życia mieszkańców.
Fotografia 8. Degradacja wybranych przestrzeni publicznych i półpublicznych w mieście Łęczyca w okolicach ul.
Belwederskiej

Foto: Ewa M. Boryczka

W przestrzeni miasta Łęczyca wyraźnie wyróżniają się obszary powstałe na skutek eksploatacji górniczej.
Działalność ta pozostawiła po sobie ślad w postaci do tej pory niezagospodarowanych terenów, położonych w
geograficznym centrum miasta. Są to otoczone osiedlami mieszkaniowymi tereny pokopalniane, obecnie mające
charakter niezagospodarowanych zalewów otoczonych częściowo podmokłymi terenami zieleni nieurządzonej.
Tereny te stanowią niewykorzystany, zdegradowany, obszar o chaotycznym zagospodarowaniu przestrzennym,
w którym dominują zalewy i hałda. Cechami charakterystycznymi dla tego obszaru są nieuporządkowana zieleń i
słabe oświetlenie, które przekładają się na niskie poczucie bezpieczeństwa osób odwiedzających ten obszar,
zwłaszcza po zmroku. Teren zalewów w stanie obecnym posiada bardzo ograniczone możliwości wykorzystania
przez mieszkańców. Opisywany obszar pokopalniany silnie wpływa na otoczenie, w szczególności na obszar
sąsiedniego osiedla mieszkaniowego Nowa Wieś. Mimo niedużych odległości między osiedlami mieszkaniowymi
brakuje ciągów pieszych, rowerowych, czy też wprost infrastruktury drogowej, która ułatwiłaby mieszkańcom i
użytkownikom przemieszczanie się między różnymi obszarami miasta. Ponadto w przestrzeni miasta wyraźnie
uwidacznia się ograniczona dostępność komunikacyjna Osiedla Nowa Wieś i obszaru dworca kolejowego.
Obszar ten nie posiada bezpośredniego połączenia drogowego z główną arterią komunikacyjną biegnącej z
północy na południe (trasa nr 91) i strefą zurbanizowaną zlokalizowaną w tym rejonie (Osiedla Waliszew,
Dworcowa, Kleks). Elementem oddzielającym te strefy jest obszar pokopalniany, który należy objechać przez ul.
Belwederską lub przez teren bocznicy kolejowej, a następnie ul. Górniczą.
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Teren pokopalniany charakteryzuje się ponadto, wraz z obszarami położonymi wzdłuż starego koryta Bzury i
północnej granicy miasta, niekorzystnymi warunkami wodno-glebowymi. Na opisanym obszarze występuje ryzyko
podmakania, lokalnych podtopień, a nawet powodzi. Ponadto zlokalizowane tam zbiorniki wodne nie spełniają
norm czystości i bezpieczeństwa. Zastrzeżenia budzi jakość wód Bzury. Zarówno na odcinku rzeki powyżej, jak i
poniżej Łęczycy obserwowany jest nadmierny poziom zanieczyszczeń, pochodzących ze źródeł rolniczych i
komunalnych (eutrofizacja).
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Na południowy zachód od funkcjonalnego centrum miasta znajduje się dworzec kolejowy, natomiast dworzec
autobusowy usytuowany jest po przeciwnej stronie miasta, na wschód od centrum miasta (po drugiej stronie
wskazanych osiedli mieszkaniowych oraz terenów pokopalnianych) co utrudnia przemieszczanie mieszkańców i
użytkowników między tymi dworcami. Są to tereny usytuowane w centralnym obszarze miasta o silnej
koncentracji negatywnych zjawisk funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych oraz technicznych.

Fotografia 9. Zdegradowana zabudowa komunalna przy ul. Górniczej w Łęczycy

Foto: Katarzyna Olbińska

Mieszkalne budynki komunalne o najsłabszym stanie technicznym w mieście znajdują się w rejonie ul.
Belwederskiej, ul. Poznańskiej, ul. Kaliskiej, ul. Ozorkowskie Przedmieście, ul. Sienkiewicza. Problem
niedostatecznego stanu technicznego budynków komunalnych może przekładać się na zagrożenie życia lub
zdrowia mieszkańców. Ponadto zjawiskiem świadczącym o skrajnym ubóstwie i występowaniu zjawiska biedy
jest poziom zadłużenia gminnych lokali mieszkalnych, w tym lokali socjalnych, który z roku na rok wzrasta.
Ponadto zaniedbane, zniszczone, wymagające remontu budynki mieszkalne oraz pogarszająca się jakość
przestrzeni publicznych w ich otoczeniu wpływa na obniżenie atrakcyjności obszarów miasta oraz obniża
poczucie bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni publicznych.
Rosnący poziom zadłużenia gminnych lokali mieszkalnych często wiąże się z zamieszkiwaniem lokali przez
gospodarstwa domowe o niskim statusie społecznym. Wśród nich są osoby o niskich dochodach, osoby
bezrobotne lub rodziny dotknięte patologiami społecznymi. Sytuacją problemową jest również rosnący poziom
zadłużenia czynszowego lokali użytkowych.
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Fotografia 10. Degradacja infrastruktury technicznej w mieście Łęczyca w okolicach ul. Belwederskiej

Foto: Ewa M. Boryczka

W Łęczycy zdecydowanie w najgorszym stanie technicznym są drogi na południe od trasy 703. W szczególnie
złym stanie są ul. Górnicza, zamykająca dawny teren pokopalniany od południa, a także ul. M. Konopnickiej.
Dalszych inwestycji w zakresie budowy dróg wymaga układ komunikacyjny osiedli Waliszew oraz 22 Lipca.
Uwagi wymaga również szybko pogarszający się stan dróg na osiedlu przylegającym do terenu zalewów (Nowa
Wieś). Ponadto większość dróg na terenie Łęczycy wyposażonych jest w kanalizację deszczową lub ma
zapewniony zadowalający poziom odprowadzania deszczówki poprzez odwodnienie powierzchniowe. W
najgorszej sytuacji pod tym względem są ulice Górnicza, Prusa, Broniewskiego, na których na skutek opadów
pojawiają się liczne zastoiska wodne, negatywnie wpływające na stan tych dróg oraz walory użytkowe.
Ponadto wśród negatywnych zjawisk zaobserwowanych w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacyjnej
wskazać można: negatywny wpływ nasilonego ruchu tranzytowego na stan zabudowy miasta (wzdłuż trasy 91),
poziom bezpieczeństwa i życia mieszkańców
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Podsumowując, stwierdzić należy, że przeprowadzone analizy w zakresie negatywnych zjawisk w sferze
funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej wskazują, że koncentracja tych zjawisk pokrywa się ze
zdiagnozowanymi wcześniej problemami społeczno-gospodarczymi i jednocześnie z obszarem największej
koncentracji problemów społeczno-gospodarczych.

Zbiorcza analiza współwystępowania zjawisk kryzysowych.
Kolejnym etapem zbiorczej analizy było nałożenie na siebie wybranych siatek kwadratów obrazujących
koncentrację i rozmieszczenie negatywnych zjawisk w sferze społecznej, gospodarczej oraz dodatkowo
funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i technicznej w celu identyfikacji obszarów o największej koncentracji
negatywnych zjawisk w różnych sferach w mieście Łęczyca.
Przyjęto, że podstawą dalszej analizy będzie największa koncentracja zjawisk występujących w sferze
społecznej. Kartogramy z kwadratami o najciemniejszych barwach (o wartościach powyżej wartości mediany dla
każdego wskaźnika) obrazujące największą koncentrację negatywnego zjawiska po kolei zostały na siebie
nałożone, uzyskując na koniec obszar o największej koncentracji negatywnych zjawisk w sferze społecznej,
gospodarczej oraz łącznie przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej.
Pierwszy kartogram z kwadratami o najciemniejszych barwach (udział osób w wieku poprodukcyjnym w liczbie
mieszkańców ogółem) obrazującymi koncentrację osób starszych na danym obszarze przedstawiony został
poniżej (Rysunek 15).
Rysunek 15. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej – największa koncentracja osób w wieku poprodukcyjnym
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Źródło: opracowanie własne
Do kolejnego kartogramu przedstawionego poniżej (Rysunek 16) dołączono kolejną siatkę kwadratów
obrazujących największą koncentrację negatywnego zjawiska społecznego jakim jest obciążenie demograficzne.
Na kartogramie zaznaczono kwadraty o wartościach powyżej wartości mediany dla tego wskaźnika.

Rysunek 16. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej – największa koncentracja osób w wieku poprodukcyjnym
oraz obciążenia demograficznego

Źródło: opracowanie własne
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Do kolejnego kartogramu przedstawionego poniżej (Rysunek 17) dołączono kolejną siatkę kwadratów
obrazujących największą koncentrację negatywnego zjawiska społecznego jakim jest długotrwałe bezrobocie. Na
kartogramie zaznaczono kwadraty o wartościach powyżej wartości mediany dla tego wskaźnika.

Rysunek 17. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej – największa koncentracja osób w wieku poprodukcyjnym
oraz obciążenia demograficznego, osób bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych w mieście Łęczyca

Źródło: opracowanie własne
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Do kolejnego kartogramu przedstawionego poniżej (Rysunek 8 dołączono kolejną siatkę kwadratów obrazujących
tym razem największą koncentrację negatywnego zjawiska w sferze gospodarczej, jakim w tym przypadku jest
niska koncentracja podmiotów gospodarczych w mieście Łęczyca. Na kartogramie zaznaczono kwadraty o
wartościach powyżej wartości mediany dla tego wskaźnika.

Rysunek 18. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej i gospodarczej – największa koncentracja osób w wieku
poprodukcyjnym oraz obciążenia demograficznego, osób bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych, niska
koncentracja podmiotów gospodarczych w mieście Łęczyca

Źródło: opracowanie własne
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Do kolejnego kartogramu przedstawionego poniżej (Rysunek 19) dołączono kolejną siatkę kwadratów
obrazujących również największą koncentrację zjawiska w sferze gospodarcze, w tym przypadku była to niska
koncentracja podmiotów gospodarczych trzeciego sektora (usługi) w mieście Łęczyca. Na kartogramie
zaznaczono kwadraty o wartościach powyżej wartości mediany dla tego wskaźnika.

Rysunek 19. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej i gospodarczej – największa koncentracja osób w wieku
poprodukcyjnym oraz obciążenia demograficznego, osób bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych, niska
koncentracja podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów trzeciego sektora w mieście Łęczyca

Źródło: opracowanie własne
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Na koniec do kolejnego kartogramu przedstawionego poniżej (Rysunek 20) dołączono kolejną siatkę kwadratów
obrazujących tym razem największą koncentrację zjawisk w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz
środowiskowej. Na kartogramie zaznaczono kwadraty o wartościach powyżej wartości mediany dla tego
wskaźnika.

Rysunek 20. Zjawiska kryzysowe w sferze społecznej i gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalne,
środowiskowe, techniczne – największa koncentracja osób w wieku poprodukcyjnym oraz obciążenia
demograficznego, osób bezrobotnych, osób długotrwale bezrobotnych, niska koncentracja podmiotów
gospodarczych, w tym podmiotów trzeciego sektora w mieście Łęczyca oraz koncentracja negatywnych zjawisk
przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, technicznych

Źródło: opracowanie własne
Agregacja zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz
czynników środowiskowych w mieście Łęczyca pozwoliła na delimitację obszarów w największym stopniu
dotkniętych degradacją.
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Obszar zdegradowany wyznaczony został na podstawie przeprowadzonej analizy metodą siatki kwadratów,
konsultacji społecznych, a następnie wpisany w istniejący układ urbanistyczny miasta. Obszar zdegradowany
ograniczony zatem został ulicami ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia, wzdłuż starego koryta rzeki
Bzury i na wschód od niego w kierunku południowym, aż do ul. Staromiejskiej i przecinając osiedle Waliszew aż
do zbiegu ul. Ozorkowskie Przedmieście i ul. Górniczej. Granica obszaru zdegradowanego biegnie dalej ul.
Górniczą, aż do ul. Wiejskiej i nią aż do granicy miasta Łęczyca, następnie wzdłuż ul. Kochanowskiego po
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Podsumowując, wyniki przeprowadzonych analiz natężenia i koncentracji przestrzennej zjawisk kryzysowych, a
także duże doświadczenie i wiedza w zakresie delimitacji obszarów i przygotowania programów rewitalizacji,
pozwalające posłużyć się autorską analizą ekspercką w zakresie m.in. identyfikacji negatywnych zjawisk
środowiskowych, jak również negatywnych zjawisk funkcjonalno-przestrzennych, przeprowadzone konsultacje
społeczne, z których wnioski zostały uwzględnione w przeprowadzonej analizie pozwoliły na wyznaczenie granic
obszaru zdegradowanego.

granicy miasta aż do torów kolejowych i wzdłuż torów kolejowych w kierunku północnego zachodu aż do ul.
Kaliskiej między ul. Władysława Łokietka i ul. Zachodnią, a następnie przecina obszar między ul. Kaliską, a ul.
Belwederską w kierunku wschodnim, aż do ul. Szkolnej, gdzie biegnie ul. Belwederską do ul. Sienkiewicza.
Obszar zdegradowany obejmuje powierzchnię 1 759 km2, co stanowi 19,7% powierzchni miasta oraz
zamieszkały jest przez 5768 osób, co stanowi 40,02% populacji miasta Łęczyca.
Rysunek 21. Obszar zdegradowany w mieście Łęczyca

Źródło: opracowanie własne

3. Delimitacja obszaru rewitalizacji
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Obszar rewitalizacji, w myśl definicji zawartej w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020, jest to „(…) obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego,
zamierza się prowadzić rewitalizację”. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20%
powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.
Agregacja zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz
czynników środowiskowych w mieście Łęczyca pozwoliła na delimitację obszarów dotkniętych degradacją, a w
następnym kroku na wskazanie obszaru rewitalizacji. Do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji posłużyły również zapisy dokumentów strategicznych i operacyjnych Miasta Łęczyca w zakresie
rewitalizacji, z których wynikają przesłanki do wyznaczenia tych obszarów. W pracach nad dokumentem
wykorzystano również „Raport z badania opinii mieszkańców miasta Łęczyca na temat rewitalizacji. Opracowanie
ogólnej koncepcji rewitalizacji wybranych obszarów miasta Łęczyca dla potrzeb tworzenia przez Gminę Miasto

Łęczyca – Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach przedsięwzięcia pn. kompleksowa rewitalizacja miasta
Łęczyca” z dn. 18.12.2015 roku oraz wnioski z „Raportu z konsultacji społecznych dot. Koncepcji rewitalizacji
Łęczycy z dn. 04.02.2016 roku” z dn. 24.02.2016 roku
Do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wykorzystane zostały również elementy autorskiej,
eksperckiej analizy wybranych sfer diagnozy (środowiskowej, technicznej oraz funkcjonalno-przestrzennej), które
ostatecznie pozwoliły na wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykorzystane zostały
wyniki badania opinii mieszkańców miasta Łęczyca na temat rewitalizacji, a także opracowania ogólnej koncepcji
rewitalizacji wybranych obszarów miasta Łęczyca dla potrzeb tworzenia przez Gminę Miasto Łęczyca –
Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach przedsięwzięcia pn. kompleksowa rewitalizacja miasta Łęczyca. Do
delimitacji posłużyły także raporty z konsultacji społecznych dot. Koncepcji rewitalizacji Łęczycy z dn. 04.02.2016
roku, a także wyniki konsultacji społecznych prowadzonych w trakcie opracowywania Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023.
Ponadto obszar rewitalizacji wyznaczony został w oparciu o identyfikację istotnego potencjału rozwojowego
miasta Łęczyca, który oceniony został m.in. na podstawie wiedzy ekperckiej, a także analizy dokumentów
strategicznych miasta oraz dokumentów o charakterze ponadlokanym. Zasięg obszaru rewitalizacji został także
poddany konsultacjom społecznym i był dyskutowany oraz modyfikowany w toku prac nad dokumentem.
Z punktu widzenia procesu rewitalizacji istotne znaczenie ma optymalne wykorzystanie lokalnych potencjałów
rozwojowych takich jak:
a) Obszar zdegradowany obejmuje wiele cennych pod względem historycznym i tożsamościowym miejsc,
co wskutek działań rewitalizacyjnych przyczyni się do ochrony, zachowania i wzmocnienia istniejącego
dziedzictwa kulturowego. Zlokalizowane elementy krajobrazu kulturowego miasta z okresu XIV wieku,
pozostałości z czasów wcześniejszych oraz „magiczne miejsca” związane z łęczyckimi legendami, a
także pozostałości dziedzictwa poprzemysłowego pozwolą na budowanie atrakcyjności i prestiżu
obszaru rewitalizacji, kreację atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która pozwoli zniwelować lokalne
problemy społeczne i ekonomiczne.
b) Centralny obszar miasta Łęczyca stanowi istotny, ale niewykorzystany dotychczas potencjał, głównie z
punktu widzenia możliwości wprowadzania i wzmacniania funkcji gospodarczych, szczególnie o
charakterze centrotwórczym (generujących ruch – m.in. funkcje gospodarcze, kulturalne, turystyczne).
Rozwój funkcji o charakterze centrotwórczym i usługowym będzie miał wpływ na poprawę atrakcyjności
tego obszaru, przyciągnięcie nowych użytkowników oraz na zatrzymanie negatywnych tendencji
migracyjnych.
c) Obszar zdegradowany w dużej mierze charakteryzuje się dużą koncentracją kapitału ludzkiego oraz
kapitału społecznego. Jest to także obszar, który w świadomości mieszkańców Łęczycy uchodzi za
bardzo cenny, który w pierwszej kolejności należy poddać działaniom rewitalizacyjnym.
d) W obszarze centralnym miasta Łęczyca znajdują się miejskie zalewy oraz tereny zieleni nieurządzonej,
które zlokalizowane są wśród dwóch dużych osiedli mieszkaniowych. Mieszkańcy tych osiedli oraz
miasta od zawsze próbują w sposób niekontrolowany z nich korzystać. Wskutek realizacji
zaplanowanych działań rewitalizacyjnych obszar ten stanie się miejscem integracji społeczności
lokalnej, wzmocnienia poczucia tożsamości. Przyczyni się on także do poszerzenia oferty spędzania
czasu wolnego, rekreacji, sportu, szczególnie pozwoli na angażowanie i aktywizację grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym (osoby starsze). Wprowadzenie do tego obszaru nowych funkcji pozwoli nie
tylko rozwinąć aktywność społeczną, ale także pozwoli na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru
rewitalizacji.
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Z uwagi na powyższe aspekty i potencjały rozwojowe, a także na zróżnicowania w jakości zagospodarowania,
jakości środowiska oraz stan techniczny wielu obiektów w mieście Łęczyca wskazano jeden zwarty przestrzennie
obszar rewitalizacji, wydzielony ze zdiagnozowanego wcześniej obszaru zdegradowanego, który stanowi 1 424
km2 (15,9%) powierzchni i jest zamieszkany przez 4213 (29,23%) mieszkańców miasta.
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Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji

Obszar rewitalizacji ograniczony został ulicami: ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia, wzdłuż
starego koryta rzeki Bzury i na zachód od niego w kierunku południowym, aż do ul. Staromiejskiej, biegnąc
wzdłuż niej w kierunku zachodnim do zbiegu z ul. Ozorkowskie Przedmieście, a następnie ul. Ozorkowskie
Przedmieście do ul. Górniczej. Granica obszaru rewitalizacji biegnie dalej ul. Górniczą, aż do linii kolejowej i dalej
wzdłuż niej na północ, aż do przecięcia z ul. Lotniczą, następnie ul. Lotniczą do ul. Belwederskiej, od niej na
wschód do ul. Związku Walki Młodych, a następnie do ul. Bitwy nad Bzurą i nią na północ, do skrzyżowania znów
z ul. Belwederską. Dalej granica obszaru rewitalizacji biegnie wzdłuż ul. Belwederskiej na wschód do ul.
Sienkiewicza i dalej do skrzyżowania z ul. 18 Stycznia.
Rysunek 22. Obszar rewitalizacji miasta Łęczyca

Źródło: opracowanie własne

Generalnie w granicach obszaru rewitalizacji znalazły się cztery jednostki funkcjonalno-przestrzenne:
1. Obszary centralne miasta z historyczną zabudową, pełniące funkcje mieszkalne, usługowe, niską
zabudową małomiasteczkową, obiektami komunalnymi i obiektami zabytkowymi,
2. Obszary centralne miasta z zabudową wielorodzinną, blokową wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
3. Obszar zabudowy wielorodzinnej z kompleksem szkolno-sportowym,
4. Obszar zabudowy jednorodzinnej w obszarze ul. Bitwy nad Bzurą,

Strona

118

5. Obszary zalewów pokopalnianych, wraz z terenami hałd, i zieleni nieurządzonej.
Zdelimitowany, w oparciu o wielokryterialną analizę danych, obszar rewitalizacji stanowi wyzwanie dla
projektowanych działań rewitalizacyjnych. Kumulacja negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych tego
obszaru, wraz z koncentracją negatywnych zjawisk w sferze funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i
technicznej wymaga podjęcia wielu skoordynowanych i wieloaspektowych działań, aby obszar ten stał się
atrakcyjną przestrzenią dla mieszkańców, a także dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych i innych
aktywności.
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Diagnoza szczegółowa
obszaru rewitalizacji
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III.

Diagnoza szczegółowa Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 obejmuje
przede wszystkim gruntowną analizę sytuacji społecznej obszaru rewitalizacji, a także wybrane elementy analizy
sfery gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej oraz technicznej. Przeprowadzona została
wnikliwa analiza danych oraz wskaźników obrazujących zjawiska społeczne, gospodarcze, funkcjonalno–
przestrzenne, środowiskowe oraz techniczne, głównie w ujęciu statycznym (dane dla 2015 lub 2016 roku) oraz
dynamicznym (w okresie około 5 lat), tam gdzie zebrane dane na to pozwalały. Dla obiektywizacji prowadzonych
analiz zrealizowano badania społeczne dotyczące identyfikacji problemów i zjawisk kryzysowych w mieście
Łęczyca. Badania ankietowe zrealizowane w 2016 roku były komplementarne w stosunku do prowadzonych
analiz diagnostycznych, miały charakter uzupełniający i weryfikujący. Zebrane materiały oraz dane pochodzą z
następujących instytucji i źródeł:







Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne w Łęczycy,
Powiatowy Urząd Pracy w Łęczycy,
Główny Urząd Statystyczny (GUS),
Urząd Miejski w Łęczycy,
badanie społeczne identyfikacji problemów i zjawisk kryzysowych
w mieście Łęczyca zrealizowane w ramach opracowania LPRGMŁ 2023,
inne materiały.

1.

Sfera społeczna

Zidentyfikowany obszar zdegradowany w Łęczycy obejmuje 19,7% (1,759 km 2; 175,9 ha) powierzchni miasta.
Na obszarze tym zamieszkuje 5768 mieszkańców, którzy stanowią 40% ogółu mieszkańców Łęczycy. Obszar
zdegradowany charakteryzuje się gęstością zaludnienia na poziomie 3279,1 os./km 2, co oznacza że jest to
wartość ponad dwukrotnie wyższa niż średnia gęstość zaludnienia dla całego miasta (1610,3 os./km2).
Najwyższa gęstość zaludnienia charakterystyczna jest dla północno-zachodniej części obszaru zdegradowanego,
przede wszystkim w rejonie ulic: Belwederskiej i Bitwy nad Bzurą, gdzie wartości wskaźnika osiągają poziom 7,2
– 8,3 tys. os./km2.
Z kolei obszar rewitalizacji obejmuje 15,9% powierzchni miasta (1,424 km2), zamieszkuje go 4213 osób (29,2%
ogółu mieszkańców), co skutkuje średnią gęstością zaludnienia dochodzącą do 3000 os./km 2. W obszarze
rewitalizacji występuje nadwyżka kobiet (2265 kobiet; udział = 53,8%) względem mężczyzn (1948 mężczyzn;
udział = 46,2%). Wskaźnik feminizacji kształtuje sie na poziomie 116 kobiet na 100 mężczyzn i jest niemal
identyczny, jak dla całego miasta.
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Jednym z najistotniejszych, negatywnych zjawisk o charakterze społecznym we współczesnych ośrodkach
miejskich w Polsce jawi się starzenie społeczeństwa. Pogłębiona analiza tych danych wskazuje, że na obszarze
rewitalizacji widoczny jest systematyczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, szczególnie powyżej 75.
roku życia. W Łęczycy już co czwarta osoba (25%) osiągnęła wiek poprodukcyjny, do którego zaliczane są wg
statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) kobiety w wieku 60 i więcej lat i mężczyźni w wieku 65 i więcej
lat. Obszar rewitalizacji charakteryzuje jeszcze wyraźniejszy udział osób w wieku poprodukcyjnym - 1237 osób
(29,4%). Oznacza to, że obszar rewitalizacji charakteryzuje się wyższym od średniej dla miasta współczynnikiem
koncentracji ludności w wieku poprodukcyjnym i skupia aż 34,3% mieszkańców Łęczycy w tych przedziałach
wieku.
Szczególnie silna koncentracja osób w wieku poprodukcyjnym w obszarze rewitalizacji uwidacznia się na
terenach osiedli zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanych w jego zachodniej (rejon ulic: Bitwy nad Bzurą,
Związku Walki Młodych i końcowe numery zlokalizowane przy ul. Belwederskiej) i we wschodniej części (rejon
ulic: Dworcowa, Kopalniana). Istnienie obszarów charakteryzujących się znaczną, ponadprzeciętną koncentracją
osób w wieku poprodukcyjnym, w tym przede wszystkim osób w wieku powyżej 75 roku życia obliguje władze
miasta do interwencji, m.in. do wprowadzania aktywnych działań wspierających funkcjonowanie lokalnej
społeczności.

Dodatkowo sytuację tę pogłębia fakt, iż w obszarze rewitalizacji, obejmującym około 1/6 powierzchni miasta
mieszka 1/4 osób (287 mieszkańców) mających więcej niż 75 lat, o bardzo wyraźnej nadwyżce liczby kobiet nad
liczbą mężczyzn – na 100 mężczyzn przypada tu bowiem 230 kobiet.
Tabela 71. Udział mieszkańców Łęczycy w wieku poprodukcyjnym i starczym (powyżej 75 roku życia) w obszarze
rewitalizacji
Łęczyca

Obszar rewitalizacji

N

%

os./km2

N

%

os./km2

14412

100

1610,3

4213

100

2925,7

Wiek poprodukcyjny

3610

25,0

403,4

1237

29,4

868,7

Wiek powyżej 75 lat

950

6,6

106,1

287

6,8

201,5

Liczba mieszkańców ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Łęczycy

Największy odsetek osób w wieku powyżej 75 roku życia występuje w północnej części obszaru rewitalizacji,
głównie po południowej stronie ul. Belwederskiej (sektor północno-zachodni) oraz przy ul. Ozorkowskie
Przedmieście (sektor północno-wschodni). W obu tych rejonach więcej niż 1 osoba w wieku co najmniej
starczym28 przypada na 10 mieszkańców ogółem (udziały procentowe kształtują się odpowiednio na poziomie
10,8% i 10,1%). W rejonie obejmującym obszar wokół zbiegu ulic Belwederskiej i Ozorkowskie Przedmieście
nawet co 8 osoba (12,5%), a w południowej części obszaru rewitalizacji (na południe od dawnych obszarów
górniczych w Łęczycy) już nawet co 7 osoba (14,5%) wkroczyła w wiek zaawansowanej starości. W centralnej
części obszaru rewitalizacji odsetek osób w wieku powyżej 75 roku życia osiąga poziom 7,6%, przede wszystkim
taka sytuacja ma miejsce na osiedlu bloków wielorodzinnych w rejonie ul. Górniczej, Kopalnianej i Dworcowej.
Uwagę zwraca także bardzo niekorzystna struktura wieku osób zamieszkujących obszar wskazany do
rewitalizacji. Istnieje tutaj zdecydowana, niemal dwukrotna nadwyżka osób w wieku poprodukcyjnym nad
osobami w wieku przedprodukcyjnym. Należy to interpretować między innymi w ten sposób, że występuje w tym
obszarze głęboki kryzys jeśli chodzi o wymianę pokoleniową. Wiąże się z tym zagrożenie pogłębienia degradacji
w krótkim okresie czasu jakości życia mieszkańców tego obszaru z uwagi na niski stopień międzypokoleniowego
finansowania rozwoju. Sytuacja ta ma utrwalony charakter z uwagi na negatywne dla miasta procesy migracyjne
(wyjazdy ludzi młodych z Łęczycy) oraz podobną tendencję w skali całego miasta z tym zastrzeżeniem, że na
niższym poziomie.
Tabela 72. Struktura wieku mieszkańców Łęczycy w obszarze rewitalizowanym według produktywności

Liczba mieszkańców ogółem

K

M

N

K

M

14412

7746

6666

4213

2265

1948

Wiek poprodukcyjny

3610

2535

1075

1237

852

385

Wiek produkcyjny

8578

4124

4454

2330*

1107

1223

Wiek przedprodukcyjny

2224

1087

1137

646

306

346

* - wiek produkcyjny – kobiety 18-59 lat; mężczyźni 18-64 lat
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Łęczycy

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) za początek starości uznaje 60 rok życia. Wyróżnia w niej trzy zasadnicze etapy: od 60 – 75 roku życia – wiek
podeszły (tzw. wczesna starość); od 75 – 90 roku życia – wiek starczy (tzw. późna starość; zaawansowana starość); 90 roku życia i powyżej – wiek sędziwy
(tzw. długowieczność).
28
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N

Obszar rewitalizacji
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Kapitał ludzki to podstawowy czynnik rozwoju współczesnych miast. Zdolności rozwojowe w tym kontekście
najlepiej obrazuje wskaźnik obciążenia demograficznego (stosunek liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym i
poprodukcyjnym do ludności w wieku produkcyjnym:), który przyjmuje szczególnie wysokie wartości dla obszaru
rewitalizowanego. Obraz ten potwierdza słuszność wyboru i konieczność interwencji publicznej na tym właśnie
terenie.
Tabela 73. Ludność w wieku poprodukcyjnym do ludności w wieku przedprodukcyjnym w obszarze rewitalizacji w
Łęczycy
Łęczyca

Obszar rewitalizacji

Wartość wskaźnika

1,62

1,91

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Łęczycy

Wykres 23. Wskaźnik obciążenia demograficznego w Łęczycy i w obszarze rewitalizacji

80,8
68,0
0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM w Łęczycy

Kryzysowy obraz tej części miasta pogłębia sytuacja związana ze stanem zatrudnienia mieszkańców. Udział
osób długotrwale bezrobotnych mieszkających w obszarze rewitalizacji względem liczby jego mieszkańców
ogółem kształtuje się na poziomie 6,7%. Jest to udział zdecydowanie wyższy niż wyliczony dla całego miasta
Łęczyca (4,8%) jak i dla części miasta poza zdelimitowanym obszarem rewitalizacji (4,1%). Najwyższe wartości
wskaźnika bezrobocia długotrwałego są charakterystyczne dla północno-wschodniej części Łęczycy. Fragment
tego obszaru (pole podstawowe29 z 108 osobami długotrwale bezrobotnymi) został zakwalifikowany jako obszar
występowania negatywnych zjawisk społecznych i gospodarczych a następnie włączony do obszaru rewitalizacji.
Tabela 74. Osoby długotrwale bezrobotne w Łęczycy w obszarze rewitalizacji
Łęczyca
N
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Liczba mieszkańców ogółem
Liczba bezrobotnych długotrwale

%

Obszar rewitalizacji
os./km2

N

%

14412

100

1610,3

4213

100

2925,7

698

4,8

78,0

284

6,7

199,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM miasta Łęczyca

29

os./km2

Powierzchnia pola podstawowego przyjętego do wykonywania obliczeń koncentracji wskaźników dla Miasta Łęczyca wynosi 15 ha.

Północno-zachodni narożnik obszaru rewitalizacji usytuowany u zbiegów ulic: Belwederska i Ozorkowska oraz
Belwederska i Sienkiewicza (na północ od sklepu sieci Biedronka) obejmuje fragmenty pól podstawowych o
najwyższych wartościach wskaźnika bezrobocia długotrwałego (zawierającego się w przedziale 7%-12%). W tym
niewielkim fragmencie miasta zidentyfikowano aż 28 osób długotrwale bezrobotnych, czyli ok. 10% liczby takich
osób mieszkających w obszarze rewitalizacji (ogólnie 284 osoby = 100%). Jednocześnie zajmuje on tylko 0,3%
powierzchni miasta.
Obszary o poziomie bezrobocia długotrwałego wyższym niż średnia dla całego miasta układają się dość zwartą
strefą również w północnej części obszaru rewitalizacji (wartość wskaźnika zawiera się w przedziale od 4,5% do
7%). Strefa ta rozciąga się wzdłuż ul. Belwederskiej do osiedla bloków wielorodzinnych na zachód od Stawów
Miejskich. W tej części miasta zamieszkują 173 osoby bezrobotne długotrwale, czyli blisko 25% osób o takim
statusie w skali całego miasta (698 osób = 100%). Dodatkowo, stosunkowo wysoki odsetek osób długookresowo
pozostających bez pracy pojawia się w kwartale ulic: Ozorkowskie Przedmieście – Dworcowa - Kopalniana. W
obszarze rewitalizacji mieszkają tu 83 osoby długotrwale bezrobotne, stanowiąc niemal 30% ogółu osób o takim
statusie (284 osoby = 100%).
W obszarze rewitalizacji koncentrują się problemy społeczne i ekonomiczne mieszkańców miasta, które
potęgowane są przez nakładające się także problemy funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe i techniczne. W
obszarze rewitalizacji kumulują się zjawiska związane z niekorzystną sytuacją osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, którymi są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, osoby starsze, osoby z niskim wykształceniem oraz
osoby bezrobotne w wieku powyżej 50. roku życia.
Na terenie Miasta Łęczyca funkcjonuje Powiatowy Dom Pomocy Społecznej. Można zauważyć, że w latach 20102015 wszystkie miejsca w domu pomocy społecznej były zajęte. Od roku 2012 z domu pomocy społecznej
zaczęły korzystać również osoby w podeszłym wieku, które w 2015 roku stanowiły aż 61% wszystkich osób
przebywających w ośrodku. Przyjmując za rok bazowy 2010 spadek przewlekle chorych znajdujących się w domu
pomocy społecznej do roku 2015 wyniósł 60%. Z Domu Pomocy Społecznej w latach 2010-2015 korzystało od 19
(2014 rok) do 24 (2010 rok) mieszkańców miasta Łęczycy. Można stwierdzić, że na przestrzeni analizowanych
lat liczba mieszkańców Łęczycy, którzy byli objęci pomocą Domu Pomocy Społecznej nie zmienia się znacząco,
co świadczy o ciągłej potrzebie obejmowania osób starszych oraz somatycznie chorych opieką przez ośrodki
całodobowej opieki. Ponadto w Łęczycy działa Środowiskowy Dom Samopomocy, z którego na przestrzeni lat
2010-2016 średnio korzystało 33 mieszkańców miasta Łęczyca.
Obszar rewitalizacji jest także obszarem szczególnej koncentracji osób korzystających z pomocy społecznej. Na
obszarze rewitalizacji mieszka 30% osób pobierających zasiłki stałe z terenu całego miasta. Dodatkowo, mimo iż
znaczna część tego obszary jest niedostępna pod względem użytkowym to w obszarze rewitalizacji koncentruje
się ponad 33% podmiotów sprzedających alkohol i jest tutaj zarejestrowanych 43% wszystkich niebieskich kart w
skali miasta.
Tabela 75. Zasiłki społeczne, punkty sprzedaży alkoholu i Niebieskie Karty w Łęczycy i w obszarze rewitalizacji

na 1000
mieszk.

na 1 km2

N

na 1000
mieszk.

na 1 km2

% ogółu

mieszkańcy

14412

-------------

1610,3

4213

------------

2958,6

29,2

zasiłki stałe

140

9,7

15,6

42

10,0

29,5

30,0

zasiłki okresowe

601

41,7

67,2

181

43,0

127,1

30,1

zasiłki celowe

719

49,9

80,3

194

46,0

136,2

27,0

zasiłki pielęgnacyjne

98

6,8

10,9

24

5,7

16,9

24,5

punkty sprzedaży alkoholu

68

4,7

7,6

23

5,5

13,2

33,8

Niebieskie Karty

46

3,2

5,1

20

4,7

14,0

43,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM miasta Łęczyca
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Na obszarze rewitalizacji skoncentrowana jest najsłabsza ekonomicznie grupa mieszkańców Łęczycy, która w
wyniku zjawiska długookresowego bezrobocia oraz dziedziczenia biedy narażona jest na zjawisko wykluczenia
społecznego. Obraz ten uzupełniają także dane dotyczące zadłużenia mieszkań i lokali.
Lokale użytkowe (w tym lokale usługowe, sklepy etc.) skoncentrowane są w historycznym centrum Łęczycy.
Większość zlokalizowana jest w rejonie Pl. Kościuszki i ulic: 18 Stycznia, Poznańska, Kaliska i Aleje Jana Pawła
II. W obszarze rewitalizacji znajdują się tylko 3 gminne lokale użytkowe. Należy zauważyć, ich lokalizacja
nawiązuje do wyżej określonej prawidłowości, ponieważ usytuowane one są w północnej części obszaru
rewitalizacji, przylegającej bezpośrednio do śródmieścia Łęczycy (ul. Ozorkowska). Zadłużenie gminnych lokali
mieszkalnych i gminnych lokali czynszowych w obszarze rewitalizacji mimo ich niewielkiej liczby (odpowiednio 4 i
7 obiektów; odpowiednio 1/8 i 1/7 obiektów w danej grupie) stanowi znaczący procent zadłużenia lokali gminnych
tego typu w Łęczycy (30,9% i 44,3%). Warto zauważyć, że użytkownicy lokali komunalnych i lokali czynszowych
w obszarze rewitalizacji wygenerowali średnie zadłużenie ponad dwukrotnie wyższe niż dla ogółu obiektów w
mieście. Jednocześnie zadłużenie mieszkańców trzech tylko budynków przy ul. Kopalnianej stanowi aż 30,8%
zadłużenia ogółem lokali komunalnych i 35,8% zadłużenia ogółem lokali socjalnych w Łęczycy.
Tabela 76. Zadłużenie lokali gminnych w Łęczycy w 2016 roku
Łęczyca
liczba
lokali

zadłużenie ogółem
[zł]

obszar rewitalizacji
średnie
zadłużenie*

liczba
lokali

zadłużenie
ogółem

[zł]

% zadłużenia
lokali

średnie
zadłużenie*

[zł]

lokale mieszkalne

32

1 764 113,12

55 128,5

4

545 965,45

30,9

136 491,4

lokale socjalne

34

558 667,67

16 431,4

7

247 641,65

44,3

35 377,4

lokale użytkowe

32

195 819,89

6 119,4

3

34 786,01

17,8

11 595,3

* Średnie zadłużenie wyliczone zostało na podstawie zadłużenia poszczególnych lokali (budynków mieszkalnych
lub obiektów użytkowych), a nie zaległości czynszowych konkretnych mieszkań.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM miasta Łęczyca

W obszarze rewitalizacji funkcjonuje jedna placówka wychowawczo-edukacyjna: Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Marii Konopnickiej. Niemniej na społeczność obszaru rewitalizacji oddziałuje także druga placówka - Szkoła
Podstawowa nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty. Od 2010 do 2016 roku widoczny był coroczny spadek liczby
uczniów szkół podstawowych na trenie Łęczycy. Szybszy spadek liczby dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych występuje w szkole podstawowej nr 4, przyjmując za rok bazowy 2010 do roku 2015 nastąpił
spadek liczby dzieci o 18%.
Tabela 77. Liczba dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół podstawowych w Łęczycy
w latach 2010-2016 roku
Nazwa szkoły

Położenie względem obszaru
rewitalizacji

Liczba dzieci uczęszczających do danej szkoły
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 25
Kaliskiej Dywizji Piechoty

poza terenem ul. Zachodnia 23

446

437

435

429

445

496

444

Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Marii Konopnickiej

na terenie ul. Ozorkowskie
Przedmieście 6c

427

435

421

419

397

407

351

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM miasta Łęczyca

Analizując średnie wyniki sprawdzianów szóstoklasisty w 2016 roku w szkołach podstawowych w Łęczycy można
stwierdzić, że zarówno w szkole podstawowej nr 4 jak i nr 3 wyniki z języka polskiego i części matematycznej
kształtowały się poniżej średniej powiatu łęczyckiego oraz województwa łódzkiego. Jednak porównując wyniki

poszczególnych szkolnych z Łęczycy stwierdzić można, że niższe średnie wyniki z części matematycznej
uzyskały dzieci ze szkoły podstawowej nr 3 (35%), oraz z języka polskiego (64%). Analizując średnie wyniki z
języka angielskiego w szkołach podstawowych z Łęczycy należy stwierdzić, że kształtowały się one na
podobnym poziomie jak średnia powiatu łęczyckiego ale dużo niższym niż średnia z tego przedmiotu dla
województwa łódzkiego.
Tabela 78. Wyniki sprawdzianu po zakończeniu 6 klasy w szkołach podstawowych w Łęczycy
w latach 2010-2016
Nazwa szkoły

Czytanie

Pisanie

Rozumowanie

Korzystanie
informacji

z

Wykorzystywanie wiedzy w
praktyce

Wyniki
średnie

4,88
4,48

20,3
19,6

20,3
19,6

20,3
19,6

4,18
3,75

20,5
19,8

20,5
19,8

20,5
19,8

3,99
3,46

19,4
18,1

19,4
18,1

19,4
18,1

3,09
3,21

18,7
19,2

18,7
19,2

18,7
19,2

3,44
3,55

19,4
19,9

19,4
19,9

19,4
19,9

75,5
74,8

152,6
140,2

64
63

120,3
125,0

Rok 2010
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3

7,51
7,36

4,73
5,09

Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3

8,16
7,92

5,59
5,47

Rok 2011

Rok 2012
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3

6,29
5,56

5,91
6,06
Rok 2013

Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3

6,53
6,32

6,44
7,09
Rok 2014

Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3

7,67
7,21

4,77
5,79
Rok 2015

Język polski
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3

Matematyka
70,9
69,5

Język angielski
56,5
45,8

Rok 2016
Język polski
Szkoła Podstawowa nr 4
Szkoła Podstawowa nr 3

Matematyka
64
65

Język angielski
35
39
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Podsumowując, należy zauważyć, iż zdecydowana część infrastruktury społecznej jest w znikomym zakresie
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wyniki badania ankietowego realizowanego w marcu 2017 roku dotyczącego identyfikacji zjawisk kryzysowych w
Łęczycy pozwoliły zidentyfikować najważniejsze problemy i zjawiska kryzysowe występujące w mieście
artykułowane przez mieszkańców, a dotyczące sfery społecznej. Mieszkańcy wymieniają najczęściej:

niski poziom edukacji na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych,

zły stan zdrowia mieszkańców,

niskie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców,

niewystarczająca oferta kulturalna, w tym szczególnie dla osób starszych i młodzieży,

duża liczba mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym (ubóstwo, bezrobocie, długotrwała
choroba),

niska aktywność organizacji pozarządowych,

niski poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne,

niskie umiejętności organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków finansowych,

problemy osób starszych wymagających pomocy i opieki,

bezrobocie, w tym szczególnie wśród osób starszych oraz z niskim wykształceniem.
Dodatkowo bardzo nisko została oceniona dostępność usług publicznych w zakresie usług dedykowanych
osobom starszym oraz wsparciu osób bezrobotnych.
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2. Sfera gospodarcza
Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Łęczycy sukcesywnie od 2012 roku obniża się.
Przyjmując jako rok bazowy 2012, spadek ten wyniósł w 2016 roku aż 3,6 punktu procentowego. Sytuacja ta
dotyczy obszaru całego miasta, a w szczególności obszaru rewitalizacji. Wartości wskaźników wskazują na
przeciętny rozwój przedsiębiorczości w skali miasta – gęstość podmiotów gospodarczych na 1 km2 wynosi 163,9,
a na 100 mieszkańców przypada 10,2 podmiotów gospodarczych. W obszarze zdegradowanym zlokalizowanych
jest ponad 1/3 podmiotów gospodarczych (37,7%) z ogólnej liczby 1467 firm zarejestrowanych w granicach
administracyjnych Łęczycy. Z kolei w granicach obszaru rewitalizacji zarejestrowanych jest 23,9% podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. W obszarze rewitalizacji na 1 km2 znajduje się 246,5 przedsiębiorstw
(8,3 przedsiębiorstw/100 mieszk.), z kolei w obszarze zdegradowanym na 1 km2 już nieco więcej, bo 314,4
podmiotów gospodarczych.
Tabela 79. Podmioty gospodarcze w granicach miasta i obszaru rewitalizacji w Łęczycy
Łęczyca
N
Mieszkańcy
Podmioty gospodarcze

na 1 km2

Obszar rewitalizacji
na 100 mieszk.

N

% ogółu

na 1 km2

na 100 mieszk.

14412

1610,3

-------------

4213

100

2925,7

-------------

1467

163,9

10,2

351

23,9

246,5

8,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Łęczyca

Rozkład przestrzenny podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Łęczycy jest bardzo
nierównomierny. Faktem jest wzrost ich liczebności w miarę zbliżania się do centrum miasta. Jest to niewątpliwie
układ typowy dla większości ośrodków miejskich pełniących zróżnicowane funkcje. Jednocześnie wzdłuż ul.
Belwederskiej będącej jedną z głównych osi komunikacyjnych miasta i ograniczającej obszar rewitalizacji od
północy zlokalizowanych jest 149 podmiotów (stanowiących ponad 10% z 1467 podmiotów zarejestrowanych w
mieście), z których 99 funkcjonuje w granicach obszaru rewitalizacji (28% podmiotów gospodarczych). Z kolei
wzdłuż południkowej osi komunikacyjnej miasta w obszarze zdelimitowanym przeznaczonym do rewitalizacji (ul.
Ozorkowska/Sienkiewicza – Ozorkowskie Przedmieście [DK 91]) działalność swą umiejscowiły 132 podmioty
gospodarcze (37,6%).
W przestrzeni cechującej się dużym natężeniem zjawisk negatywnych w Łęczycy wskazać również można dwa
skupienia lokalizacji podmiotów gospodarczych o charakterze obszarowym, nawiązujące do głównych skupisk
miejsc zamieszkania mieszkańców. Pierwszy z obszarów tego typu obejmuje osiedle bloków wielorodzinnych z
niewielkim udziałem zabudowy jednorodzinnej zlokalizowane w zachodniej części obszaru rewitalizacji z niemal
1/3 podmiotów gospodarczych (112 podmiotów; 31,9%). Drugie takie skupienie wskazać można we wschodniej
części obszaru rewitalizacji, które charakteryzuje zabudowa wielorodzinna (rejon ul. Dworcowa – Kopalniana)
oraz dodatkowo występowanie zdegradowanych terenów pokopalnianych (poprzemysłowych). W tej części
obszaru rewitalizacji zidentyfikowano 53 podmioty gospodarcze (15,1%). Środkowa i południowo-zachodnia
część obszaru zdelimitowanego będąca przestrzenią o charakterze nieużytku (bądź inaczej ugoru
poprzemysłowego o powierzchni terenu zdegradowanej wskutek działalności wydobywczej) pozbawiona jest
zasadniczo przejawów działalności gospodarczej, stanowiąc wyraźną „wyspę bezproduktywności” na mapie
aktywności gospodarczej w Łęczycy.
Tabela 80. Rozmiar sektora usługowego w Łęczycy i w obszarze rewitalizacji
Łęczyca
Liczba firm na 100 mieszk.
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Firmy ogółem (na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym)

1467

Firmy 3 sektora (na 100 mieszkańców ogółem)

17,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UM Łęczyca

351

8,8
1268

Firmy 3 sektor (na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym)

Liczba firm

obszar rewitalizacji
na 100 mieszk. % ogółu firm
15,1
7,1

298
14,8

23,4

23,5
12,8

słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw,



brak oferty noclegowej i gastronomiczne,



zmniejszanie się ruchu turystycznego oraz stagnacja na rynku zakwaterowania i gastronomii



niski poziom atrakcyjności turystycznej miasta.
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Wyniki badania ankietowego realizowanego w marcu 2017 roku dotyczącego identyfikacji zjawisk kryzysowych w
Łęczycy pozwoliły zidentyfikować najważniejsze problemy i zjawiska kryzysowe występujące w mieście
artykułowane przez mieszkańców, a dotyczące sfery gospodarczej. Mieszkańcy wymieniają najczęściej takie
zjawiska jak:

3. Sfera funkcjonalno-przestrzenna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy (Rysunek 23) definiuje
charakter zagospodarowania przestrzennego obszaru rewitalizacji i terenów sąsiednich. W północnej i
wschodniej części miasta wyznaczone zostały tereny chronione przed zabudową (symbol E). Są to min. tereny
objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Obszary te zostaną szerzej scharakteryzowane w dalszej części
opracowania. Na terenach oznaczonych symbolem E1 w ograniczonym zakresie dopuszczalna jest zabudowa
związana z funkcjami rekreacyjnymi, utrzymaniem ogrodów działkowych, adaptacją obecnej zabudowy oraz
obsługą techniczną miasta. Symbolem Ua (kolor brązowy) oznaczono obszary zabudowy, dla których
dopuszczalne są niewielkie uzupełnienia. W strefie tej wyróżnia się obszar historycznego centrum, oznaczony
kolorem czerwonym. Obszar ten charakteryzują 2-3 kondygnacyjne budynki o mieszanych funkcjach – zabudowa
mieszkaniowa wielorodzinna, połączona z handlem i usługami zlokalizowanymi w parterach.
Rysunek 23. Zagospodarowanie przestrzeni i kierunki jego rozwoju według Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczycy w obszarze rewitalizacji
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W miarę oddalania się od historycznego centrum miasta, mieszane funkcje zostają w coraz większym stopniu
zdominowane przez funkcję mieszkaniową. Do centrum przylegają osiedla wielorodzinne: od zachodu osiedla
przy ul. Konopnickiej i ul. Zachodniej, od południa niewielkie osiedla przy ul. Dworcowej i ul. Ozorkowskie
Przedmieście. Charakter zabudowy wielorodzinnej ma także osiedle Nowa Wieś położone po zachodniej stronie
zalewów miejskich.

Łęczyckie osiedla zabudowy wielorodzinnej są zbliżone do siebie w zakresie struktury przestrzennej. Zabudowa
wielorodzinna uzupełniona jest placówkami edukacyjnymi, położonymi najczęściej w centrum osiedla oraz
pojedynczymi wolnostojącymi obiektami handlowymi i punktami usługowymi. Pomiędzy osiedlami Dworcowa i
Ozorkowskie Przedmieście zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa nr 4 (obszar rewitalizacji). Na osiedlu
Konopnickiej znajduje się I Liceum Ogólnokształcące. W centralnej części osiedla Zachodnia położone są Szkoła
Podstawowa nr 3 oraz Przedszkole nr 1. Na osiedlu Nowa Wieś znajduje się natomiast Przedszkole nr 4. Mimo
wyposażenia w obiekty małej architektury w postaci placów zabaw i urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży, przestrzeń osiedli zabudowy wielorodzinnej jest stosunkowo monotonna.
Na szczególną uwagę zasługują niewielkie osiedla w rejonie ulic Dworcowa i Ozorkowskie Przedmieście.
Stanowią one dobrze urządzone, atrakcyjne przestrzenie. Tym mocniej z charakterem tych osiedli kontrastuje
teren graniczący z osiedlem i ograniczony torami kolei wąskotorowej, gdzie pomiędzy garażami znajduje się
skrajnie zdegradowana parterowa zabudowa mieszkaniowa (obszar rewitalizacji).
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Koło Polski Związek Wędkarski – Łęczyca dzierżawi od miasta działkę nr 399/7 o powierzchni 16,9607 ha, którą stanowi zbiornik wodny i tereny przyległe.
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Tereny te stanowią niewykorzystany, zdegradowany, obszar o chaotycznym zagospodarowaniu przestrzennym,
w którym dominują zalewy i hałda. Cechami charakterystycznymi dla tego obszaru są nieuporządkowana zieleń i
słabe oświetlenie, które przekładają się na niskie poczucie bezpieczeństwa osób odwiedzających ten obszar,
zwłaszcza po zmroku. Teren zalewów w stanie obecnym posiada bardzo ograniczone możliwości wykorzystania
przez mieszkańców. Jedynym elementem zagospodarowania rekreacyjnego tego obszaru jest ścieżka
przecinająca teren poniżej zbiornika położonego w centralnej części obszaru i łącząca osiedle mieszkaniowe
Nowa Wieś z ogródkami działkowymi Szafirek, zlokalizowanymi po wschodniej stronie zbiorników. Ponadto po
wschodniej stronie zalewów przy ścieżce znajduje się zadaszona ławka ze stolikiem. Opisywany obszar
pokopalniany silnie wpływa na otoczenie, w szczególności na obszar sąsiedniego osiedla mieszkaniowego Nowa
Wieś. Na tym terenie obowiązuje zakaz kąpieli, z uwagi na charakter i sposób powstania zbiorników oraz
prawdopodobną złą jakość wody i jej niezdatność w obecnym stanie do kąpieli. Jakość wód w zalewach nie jest
na bieżąco monitorowana. Na prawdopodobieństwo złych parametrów wody wpływać mogą bardzo ograniczone
możliwości wymiany wody za pośrednictwem przepływającej przez zalewy rzeki Czartówka. Tereny te mają
charakter częściowo podmokły o niestabilnym gruncie, co przekłada się na ograniczone możliwości zabudowy. W
bezpośrednim sąsiedztwie zalewów znajduje się zrekultywowana hałda porośnięta roślinnością, która stanowi
atrakcyjny punkt widokowy. Problemem jest jednak obserwowana zwłaszcza po opadach niestabilność podłoża.
Budulcem hałdy są odpady po działalności górniczej, w tym łupek ilasty. Tereny pokopalniane stanowią ok. 10%
obszaru Gminy. Podsumowując teren ten nadal nie pozostał zagospodarowany i dedykowany mieszkańcom
miasta.
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Dokonując oceny liczby i stanu technicznego mieszkalnych budynków komunalnych w obszarze rewitalizacji
należy stwierdzić, iż jedynie 3 spośród 32 gminnych budynków mieszkalnych w Łęczycy są w bardzo dobrym
stanie technicznym. Oddano je do użytku w 2. dekadzie XXI w. Z kolei w złym lub niedostatecznym stanie
technicznym są dwa obiekty. Stan techniczny 27 na 32 obiekty oceniony został jako „dostateczny” –
zdecydowana większość z nich powstała w XIX w. i I połowie XX w. Do tej ostatniej kategorii zakwalifikowano
wszystkie 4 gminne budynki mieszkalne zlokalizowane w granicach obszaru rewitalizacji – trzy tworzą kompleks
parterowej zabudowy (substandardowe baraki) przy ul. Kopalnianej w centrum obszaru rewitalizacji, jeden
znajduje się przy ul. Sienkiewicza we wschodniej jego strefie.
Znaczny obszar położony na południowy zachód od centrum funkcjonalno-użytkowego miasta zajmują tereny
pokopalniane (m.in. tereny wchodzące w skład obszaru rewitalizacji), obecnie mające charakter
niezagospodarowanych zalewów otoczonych częściowo podmokłymi terenami zieleni nieurządzonej. Zalew
umiejscowiony jest na cieku Czartówka (lewobrzeżny dopływ rzeki Bzury) i składa się z trzech zbiorników (działka
nr 399/7). Od strony zachodniej graniczy z torami PKP a od strony wschodniej z nasypem nieczynnej kolejki
wąskotorowej. Dwie części, tj. największa środkowa o powierzchni 7,2267 ha oraz mniejsza część południowa o
powierzchni 4,3243 ha należą do miasta30. Trzecia część, północna znajduje się na terenie prywatnym. Średnia
głębokość zbiornika wynosi 1,80 m. Zbiornik w latach 2003-2004 został wyremontowany (usunięcie zalegających
dno zbiornika namułów, wykonanie umocnienia wschodniego brzegu zalewu palisadą i gabionami). Na terenie
znajduje się wieża szybowa oraz dwie hałdy pokopalniane, które stanowią pozostałość po wydobyciu rudy
żelaza.

Ogólny stan dróg gminnych w Łęczycy stopniowo się poprawia, dzięki inwestycjom prowadzonym przez miasto.
niemniej należy zwrócić uwagę na fakt, iż obszar rewitalizacji praktycznie pozbawiony jest zorganizowanych
ciągów komunikacyjnych. Wątpliwa jest także dostępność obszaru w centralnej części terenu rewitalizacji na
skutek niskiej jakości dróg kołowych w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Sytuacja taka obserwowana jest zarówno
od strony zachodniej jak i południowej obszaru rewitalizacji. Jedyny pełny ciąg komunikacyjny o preferowanym
standardzie zabezpieczony jest od trony północnej (centrum miasta).
Rysunek 24. Stan dróg będących własnością Miasta Łęczyca w obszarze rewitalizacji w 2016 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Na terenie Miasta Łęczyca występuje jedna ścieżka rowerowa o łącznej długości 1,4 km. Jest ona położona
wzdłuż ul. Kaliskiej (droga nr 703) od granicy miasta do ul. M Konopnickiej (poza obszarem rewitalizacji). Jest to
również jednocześnie jedyna ścieżka rowerowa w powiecie łęczyckim.
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Wyniki badania ankietowego realizowanego w marcu 2017 roku dotyczącego identyfikacji zjawisk kryzysowych w
Łęczycy pozwoliły zidentyfikować najważniejsze problemy i zjawiska kryzysowe występujące w mieście
artykułowane przez mieszkańców, a dotyczące sfery funkcjonalno-przestrzennej. Mieszkańcy wymieniają
najczęściej takie zjawiska jak:


niska dostępność terenów zielonych w mieście Łęczyca,



duże natężenie ruchu samochodowego w mieście,



niska dostępność terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,



zły stan infrastruktury drogowej w okolicach Zalewu,



niezagospodarowane i zdegradowane tereny Zalewu Miejskiego.

4.

Sfera środowiskowa

Działalność człowieka wywarła silną presję na środowisko przyrodnicze miasta oraz nadal kształtuje jakość jego
poszczególnych komponentów.
Na terenie wyznaczonego obszaru rewitalizacji w Łęczycy zidentyfikowano przed laty złoża rudy żelaza, w
postaci syderytu ilastego, pochodzących okresu jurajskiego. W latach 1955 – 1992 prowadzono eksploatację
tego surowca. Funkcjonowały tutaj dwie kopalnie, które do grudnia 1990 roku wydobywały rudę żelaza oraz
iłołupek, stanowiący surowiec do produkcji cementu. Na skutek prowadzonych prac wydobywczych złoże rud
żelaza zostało w znacznym stopniu wyeksploatowane (tj. w ok. 50%). W latach 90. złoże to zostało wykreślone z
ewidencji zasobów i kopalin. Do 1993 roku trwała eksploatacja iłosyderytów z pokopalnianych hałd „Lubień”,
”Borki” i „Łęczyca” dla potrzeb cementowni Warta w Działoszynie. Pierwsze dwie hałdy wyeksploatowano, a teren
częściowo zrekultywowano.
Działalność górnicza wpłynęła na zmianę charakteru Łęczycy i przemiany w jej przestrzeni. Na potrzeby tej
działalności przekształcone zostały tereny o znacznym potencjale rolniczym. W rejonie dawnego obszaru
górniczego nastąpiło lokalnie osiadanie terenów, co spowodowało obniżenie ich wartości rolniczej. Na obszarze
miasta pozostały materialne świadectwa eksploatacji górniczej w postaci niezagospodarowanego obszaru, hałd i
zalewów. Jedna z hałd położona jest na terenie Łęczyckich Zakładów Górniczych, natomiast druga, poddana
rekultywacji, nad zalewam miejskim w obszarze rewitalizacji
Na odpady pogórnicze zgromadzone w postaci hałd kopalnianych składają się głównie iły i iłołupki, w mniejszym
stopniu gliny, piaskowce i piaski z domieszką syderytów. W hałdach powstałych po eksploatacji rud żelaza
znaleźć można również metale ciężkie, takie jak cynk, ołów, miedź, czy nikiel. Przemiany fizykochemiczne
zachodzące w hałdach mogą powodować negatywne oddziaływanie na środowisko. Charakter niektórych z nich
np. rozpad pirytu jest szczególnie uciążliwy dla środowiska, przede wszystkim z punktu widzenia wód gruntowych
i podziemnych. Niewyjaśniony pozostaje charakter oraz rola metali ciężkich i toksycznych. Od czasu zaniechania
eksploatacji złóż żelaza, nie obserwuje się dalszych szkód górniczych.
Dalszymi pozostałościami eksploatacji górniczej w Łęczycy są zalane wodą sztolnie podziemne i powstałe w
latach sześćdziesiątych tereny szkód górniczych. Tereny te (zagłębienia), wypełnione zostały wodą, tworząc w
mieście zbiorniki wodne zwane Zalewem Miejskim (lub Łęczyckim). Zalew ten tworzą trzy odrębne, lecz
bezpośrednio ze sobą połączone zbiorniki, przez które przepływa ciek Czartówka. Jakość wód w zalewach nie
jest na bieżąco monitorowana. Na prawdopodobieństwo złych parametrów wody wpływać mogą bardzo
ograniczone możliwości wymiany wody za pośrednictwem przepływającej przez zalewy rzeki. Aktualnie teren ten
jest praktycznie wyłączony z użytkowania dla mieszkańców i turystów na skutek braku dostępności i
odpowiedniego stanu zagospodarowania.
Jednym z najważniejszych źródeł zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w Łęczycy jest ciepłownictwo i
lokalne spalanie paliw kopalnych (tzw. niska emisja). Według danych WIOŚ w Łodzi, na terenie Łęczycy
notowane są przekroczenia dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 oraz średniej rocznej
wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM2,5. Zasięg przekroczeń wartości dla pyłu PM10 obejmuje
znaczną część miasta, w tym całą strefę zurbanizowaną w obszarze rewitalizacji.

częste podtopienia i zagrożenie powodziowe,
zanieczyszczenie powietrza w mieście Łęczyca,
problem dzikich wysypisk śmieci,
zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych uniemożliwiające ich wykorzystanie,
ubytek krzewów i drzew na terenie miasta Łęczyca,
niska świadomość ekologiczna mieszkańców.
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Wyniki badania ankietowego realizowanego w marcu 2017 roku dotyczącego identyfikacji zjawisk kryzysowych w
Łęczycy pozwoliły zidentyfikować najważniejsze problemy i zjawiska kryzysowe występujące w mieście
artykułowane przez mieszkańców, a dotyczące sfery środowiskowej. Mieszkańcy wymieniają najczęściej takie
zjawiska jak:

5.

Sfera techniczna

Charakterystyka sfery technicznej obszaru rewitalizacji jest stosunkowo uboga ze względu na minimalny zakres
wyposażenia tej części miasta w urządzenia infrastrukturalne. Tym samym fakt ten jest jednocześnie diagnozą
potrzeb inwestycyjnych w tym zakresie.
Odnosząc się natomiast do terenów zurbanizowanych i zagospodarowanych w obszarze rewitalizacji należy
zwrócić uwagę na niską jakość gminnych zasobów mieszkaniowych. Struktura własności zasobów
mieszkaniowych w Łęczycy ma zróżnicowany charakter. Niemniej wśród budynków mieszkalnych o najsłabszym
stanie technicznym w mieście znajdują się następujące obiekty zlokalizowane w obszarze rewitalizacji31:


Budynek, ul. Sienkiewicza 29: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocą lokalnych
pieców opalanych węglem; niezadawalający współczynnik U ścian zewnętrznych, przekroczony
współczynnik na całej powierzchni stropodachu; niezadawalający współczynnik U ścian i stropów
wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi; nadmierny napływ zimnego
powietrza poprzez nieszczelne drzwi.



Budynki, ul. Kopalniana 8, 10, 12: brak instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocą
lokalnych pieców opalanych węglem; niezadawalający współczynnik U ścian zewnętrznych; przekroczona
na całej powierzchni dachu wartość współczynnika U; nadmierny napływ zimnego powietrza poprzez
nieszczelne drzwi.

Z uwagi na potencjał rozwojowy warto także zwrócić szczególną uwagę na obiekt sportowy w obszarze
rewitalizacji, zlokalizowany się przy ulicy Dworcowej 3 - Miejskie Centrum Tenisowe. Obiekt ten wyposażony jest
w 8 kortów tenisowych (2016 roku). Stan techniczny kortów oceniany jest na poziomie dobrym32. Niemniej
infrastruktura sportowa pozbawiona jest jakiegokolwiek wsparcia zaplecza technicznego. Brak jest infrastruktury
sanitarnej, wspomagające (szatni, zaplecza medycznego, itp) zaplecza gastronomicznego. Wady te
uniemożliwiają organizację międzynarodowych imprez sportowych.
Stan faktyczny sfery technicznej znakomicie podsumowują wyniki badania ankietowego realizowanego w marcu
2017 roku dotyczącego identyfikacji zjawisk kryzysowych w Łęczycy, które pozwoliły zidentyfikować
najważniejsze problemy i zjawiska kryzysowe występujące w mieście artykułowane przez mieszkańców, a
dotyczące sfery funkcjonalno-przestrzennej. Mieszkańcy oceniając tę sferę działalności miasta zwracają przede
wszystkim uwagę na dwa elementy, bezpośrednio związane z obszarem rewitalizacji, wymieniają najczęściej
takie zjawiska jak:
nieestetyczna i zaniedbana przestrzeń miasta (brak ładu przestrzennego, chaos reklamowy



niska jakość budynków komunalnych w okolicach Zalewu.
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31
32

Informacje z Urzędu Miejskiego w Łęczycy
Dane Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
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Skala
i charakter potrzeb
rewitalizacyjnych
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IV.

Potrzeby rewitalizacyjne
Z przeprowadzonych analiz w ramach diagnozy sfery społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej,
środowiskowej i technicznej oraz diagnozy szczegółowej obszaru rewitalizacji wynika następująca skala i
charakter potrzeb rewitalizacyjnych.

Sfera społeczna
W sferze społecznej najistotniejsze wydają sie być:
a) Na terenie miasta występuje poważny problem dominacji osób starszych w strukturze ludności. Są to w
dużej mierze osoby starsze, które nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej, a
które wymagają takiej pomocy. Konieczne są działania zapewniające pomoc osobom starszym poprzez
m.in. rozwój usług medyczno-opiekuńczych. Widoczna też jest potrzeba podjęcia działań aktywizujących
osoby starsze, w tym także osoby niesamodzielne. Konieczne będzie także dostosowanie infrastruktury i
przestrzeni miasta do potrzeb osób starszych, w tym niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Potrzeba
prowadzenia działań wzmacniających relacje i więzi międzypokoleniowe oraz rozwój oferty rekreacyjnej i
kulturalnej dla osób starszych.
b) Analiza grup edukacyjnych łęczyckiej młodzieży, a także niska jakość kształcenia wskazuje na istotne
potrzeby edukacyjno-oświatowe w tych placówkach. Konieczne są działania podnoszące jakość
kształcenia zarówno na poziomie podstawowym jak i gimnazjalnym. Potrzeba podjęcia działań
zapobiegawczych oraz wprowadzenie programów podnoszenia i rozwijania kluczowych kompetencji
ułatwiających dostęp do rynku pracy młodym ludziom, jak również wprowadzenie działań podnoszących
kwalifikacje zawodowe nauczycieli.
c) W związku z niekorzystną sytuacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, którymi są m.in.
osoby bezrobotne, w tym szczególnie długotrwale bezrobotne powyżej 50 roku życia, osoby z niskim
wykształceniem potrzeba podjęcia działań związanych z podnoszeniem i dostosowaniem kwalifikacji do
potrzeb rynku pracy, a także aktywizacją społeczną tych grup zagrożonych wykluczeniem.
d) Na terenie miasta widoczne jest zwiększanie się liczby osób korzystających ze wsparcia pomocy
społecznej w powodu ubóstwa, bezrobocia i długotrwałej choroby. Szczególnie niepokojące wydaje się
zjawisko stosunkowo dużego udziału mieszkańców miasta korzystających z pomocy społecznej, których
dochody znajdują się poniżej kryterium dochodowego. Potrzebne są działania związane z aktywizacją
zawodową i społeczną osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych oraz działania edukacyjne, a
także wsparcie psychologiczne dorosłych i dzieci.
e) W związku z niskim zaangażowaniem organizacji pozarządowych w sprawy lokalne oraz ich niską
frekwencją w konsultacjach społecznych, co spowodowane jest m.in. niskim poczuciem tożsamości oraz
lokalnymi konfliktami potrzeba jest podjęcia działań aktywizujących, integrujących lokalną społeczność
oraz angażujących i budujących lokalną tożsamość. Istotne wydaje się również dbanie o relacje i
rozwijanie współpracy na styku organizacje pozarządowe – samorząd lokalny.
f)

W związku z enklawami biedy, i zagrożeniem wykluczenia społecznego, szczególnie młodych ludzi
istotne jest podjęcie działań edukacyjnych, psychologicznych, a także zapewnienie ogólnodostępnej,
wieloelementowej oferty spędzania czasu wolnego w celu ograniczania zagrożeń społecznych wśród
dzieci i młodzieży.
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g) W mieście Łęczyca mieszkańcy charakteryzują się złym stanem zdrowia oraz stosunkowo wysokim
wskaźnikiem umieralności, w tym szczególnie na choroby układu krążenia. Istotne w tym zakresie są
działania profilaktyczne oraz rozwój edukacji i działań prozdrowotnych, które wpłyną na poprawę
kondycji i stan zdrowia mieszkańców, w tym szczególnie osób starszych.
h) W związku z małą aktywnością mieszkańców w życiu miasta potrzeba jest działań aktywizujących
członków lokalnej społeczności m.in. poprzez promocję wolontariatu oraz działania integracyjne.
Konieczne są działania wzmacniające identyfikację mieszkańców z miastem, budowanie tożsamości
miasta oraz więzi społecznych.

i)

Potrzebna jest poprawa wizerunku obszaru rewitalizacji, a także działania edukacyjne i budowanie
pozytywnego nastawienia mieszkańców do procesu rewitalizacji.

Sfera gospodarcza
W sferze gospodarczej najistotniejsze wydają się być:
a) W mieście Łęczyca widoczny jest niedorozwój usług gastronomicznych i noclegowych, a także
rozrywkowych i kulturalnych, stąd też konieczne są działania skoncentrowane na aktywizacji kulturalnorozrywkowo-gastronomicznej miasta. Potrzeba stworzenia atrakcyjnej, przyciągającej oferty spędzania
czasu w mieście Łęczyca, w tym szczególnie w obszarze rewitalizacji dla mieszkańców i zewnętrznych
użytkowników tej przestrzeni.
b) Z związku z silnymi tendencjami migracyjnymi konieczne jest prowadzenie działań inwestycyjnych w
połączeniu z aktywną polityką wspierania oświaty oraz kultury, aby wzmocnić ponadlokalny charakter
usług publicznych oraz poprawić atrakcyjność Łęczycy jako miejsca zamieszkania.
c) Oferta kulturalna i rozrywkowa, a także rekreacyjna jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb
lokalnej społeczności oraz zewnętrznych użytkowników. Jest ona skoncentrowana głównie w okolicach
zamku, które są niedostosowane do tak dużej liczby użytkowników, stąd też potrzeba rozwoju istniejącej
oraz stworzenia komplementarnej oferty kulturalno-rozrywkowej i rekreacyjnej w obszarze rewitalizacji,
aby zachęcić i zatrzymać mieszkańców i zewnętrznych użytkowników, którzy odwiedzają miasto.
d) W związku z niskim poziomem przedsiębiorczości mieszkańców konieczne są działania wzmacniające
kreatywność i przedsiębiorczość mieszkańców miasta. Istotne znaczenie ma stworzenie atrakcyjnych
warunków do samozatrudnienia.
e) W mieście Łęczyca widoczna jest obniżająca się aktywność podmiotów gospodarczych, a także
stosunkowo krótki okres ich funkcjonowania na łęczyckim rynku. W związku z tym potrzeba wsparcia i
tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorstw, w tym szczególnie wsparcia dla rozwoju usług
lokalnych.
f)

W Łęczycy potrzeba działań poprawiających atrakcyjność inwestycyjną miasta. W związku
niedostatkiem terenów pod inwestycje oraz brakiem oferty inwestycyjnej ważną potrzebą jest stworzenie
atrakcyjnych warunków do inwestowania, zachęt oraz przygotowanie zintegrowanej oferty inwestycyjnej.

g) Z uwagi na istniejące dziedzictwo kulturowe, także niewykorzystany potencjał turystyczny i kulturowy
potrzeba koordynacji działań w zakresie turystyki, promocji turystycznej atrakcji turystycznej Łęczycy i
okolic.

Sfera funkcjonalno-przestrzenna
W sferze funkcjonalno-przestrzennej najistotniejsze wydają się być:
a) W związku z istniejącymi od wielu lat nieużytkami w obszarze centralnym miasta, które stanowią
niewykorzystany potencjał przede wszystkim gospodarczy, ale także społeczny powinny zostać podjęte
działania zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i społeczną tych zdegradowanych i
niezagospodarowanych wolnych przestrzeni.
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c) W Łęczycy brakuje urządzonych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Zrewitalizowany park miejski
usytuowany na wschodnim obrzeżu miasta jest jedynym atrakcyjnie zagospodarowanym terenem
zielonym, ale położony jest peryferyjnie względem głównych osi życia miejskiego. Potrzeba kreacji
atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców i użytkowników miasta.
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b) W przestrzeni miasta widoczny jest wyraźny podział funkcjonalny oraz widoczne są duże kontrasty w
zagospodarowaniu. Tereny intensywnie zabudowane sąsiadują bezpośrednio z nieużytkami,
niezagospodarowanymi wolnymi terenami w centralnych obszarach miasta. Jednocześnie widoczny jest
deficyt dobrze zagospodarowanych, atrakcyjnych przestrzeni publicznych. Konieczne są działania
związane z porządkowaniem i zagospodarowaniem nieużytków.

d) W związku z niską jakością przestrzeni publicznych, brakiem ładu przestrzennego w Łęczycy potrzeba
stworzenia systemu atrakcyjnych przestrzeni publicznych poprzez uporządkowanie i aranżację miejsc
przyjaznych mieszkańcom, wytyczenie sieci ciągów pieszych, rowerowych, ścieżek tematycznych, które
będą sprzyjały integracji różnych obszarów miasta, spędzaniu czasu wolnego w tej przestrzeni i
znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców i użytkowników miasta. Ponadto pomimo wielu inwestycji wciąż znaczna część dróg
gminnych wymaga gruntownych remontów i modernizacji.
e) Potrzeba podjęcia działań edukacyjnych, aktywizujących mieszkańców miasta w aranżowanie
przestrzeni publicznych i półpublicznych w mieście. Istotne wydaje się być także inicjowanie różnego
rodzaju wydarzeń kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, edukacyjnych aktywizujących mieszkańców
miasta w przestrzeniach publicznych.
f)

Dziedzictwo kulturowe zarówno XIV wieczne jak i poprzemysłowe stanowi potencjał do budowania
atrakcji turystycznych jak i tożsamości mieszkańców miasta, stąd potrzeba stworzenia kompleksowej,
wieloelementowej oferty turystycznej. Konieczne są działania związane z ochroną i kształtowaniem
wartości historycznych i kulturowych.

g) Konieczne są działania związane z kształtowaniem ładu przestrzennego i czytelności oraz ciągłości
struktur przestrzennych miasta. Istotne przy tym, aby zbudować kompleksowy, czytelny system
identyfikacji wizualnej, co wpłynie na poprawę wizerunku miasta, jego czytelność oraz pozwoli na
zbudowanie spójnego obrazu miasta oraz jego atrakcji.

Sfera środowiskowa
W sferze środowiskowej najistotniejsze wydają się być:
a) W przestrzeni centrum miasta zlokalizowane są zdegradowane tereny powstałe na wskutek eksploatacji
górniczej. Zbiorniki wodne nie spełniają norm czystości i bezpieczeństwa, stąd też potrzeba ich
rekultywacji oraz zagospodarowania tych terenów na potrzeby mieszkańców miasta. Istotne jest
wykorzystanie zaniedbanych, niezagospodarowanych terenów do zakładania różnorodnych form zieleni i
kreacji atrakcyjnych przestrzeni.
b) W mieście brakuje terenów zielonych, szczególnie terenów zieleni urządzonej, która sprzyjałaby
miejskiej rekreacji i pozwoliłaby mieszkańcom na wypoczynek. Tereny biologicznie czynne są niezwykle
istotnym elementem miasta, dlatego konieczne są działania związane z ich rekultywacją, poprawiające
ich jakość poprzez pielęgnację oraz wzbogacanie roślinnością. Kluczowe są inwestycje w zakresie
renaturyzacji terenów zieleni i terenów czynnych przyrodniczo (dolina rzeki Bzury, zalewy).
c) Mieszkańcy Łęczycy wytwarzają znaczne ilości odpadów, a na terenie miasta widoczny jest problem
dzikich wysypisk śmieci. Potrzeba uporządkowania przestrzeni miasta (usuwanie dzikich wysypisk), a
także prowadzenia skutecznej edukacji ekologicznej, która podniesie poziom wiedzy i świadomości
mieszkańców miasta w tym zakresie. Kluczowe są działania edukacyjne i informacyjne oraz inicjowanie
działań angażujących do aktywności proekologicznych.
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d) Jednym z największych źródeł zanieczyszczeń na obszarze miasta jest komunikacja samochodowa.
Nasilony ruch tranzytowy generuje zanieczyszczenia powietrza, utrudnienia w ruchu miejskim, a także
powoduje znaczne przekroczenia norm hałasu. Konieczne są działania ograniczające ruch tranzytowy
przez teren miasta, wprowadzenie stref ruchu uspokojonego, rozwój alternatywnych form transportu,
poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników w ruchu drogowym.
e) W związku z zanieczyszczeniem powietrza spowodowanym m.in. niską emisją istotne znaczenie ma
ograniczenie negatywnego wpływu obiektów oraz działalności człowieka na środowisko poprzez
poprawę efektywności energetycznej budynków, ograniczanie strat ciepła, redukcję źródeł
zanieczyszczeń. Konieczne jest także upowszechnianie wiedzy na temat możliwości zmiany sposobów
ogrzewania, szkodliwości odpadów.

Sfera techniczna
W sferze technicznej najistotniejsze wydają się być:
a) W Łęczycy w związku z niską jakością zasobów i infrastruktury kultury istnieje potrzeba podjęcia działań
remontowych, modernizacyjnych instytucji kultury oraz obiektów zabytkowych. Potrzeba dostosowania
infrastruktury społecznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Potrzeba także działań inwestycyjnych
związanych z rozbudową bazy i infrastruktury kulturalno-rozrywkowej dostosowanej do potrzeb
mieszkańców miasta (m.in. infrastruktura do imprez plenerowych).
b) W obszarze rewitalizacji potrzeba działań związanych z podnoszeniem standardu zabudowy (m.in.
inwestycji w zakresie budowy i modernizacji tych zasobów) oraz włączenia społecznego mieszkańców
mieszkań komunalnych (m.in. okolice ul. Górniczej).

Strona

137

c) Niska jakość przestrzeni publicznych Łęczycy, w tym m.in. przestrzeni w osiedlach blokowych, okolic
zalewów miejskich, itp. powoduje potrzebę kreacji atrakcyjnych przestrzeni publicznych, w których
mieszkańcy będą się swobodnie poruszać i spędzać czas.
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V.

Wizja stanu rozwoju obszaru
rewitalizacji
oraz strategiczne cele
i kierunki działań

Rewitalizacja obszaru zdegradowanego ma na celu uruchomienie potencjału i zasobów lokalnych oraz ich
optymalne wykorzystanie na rzecz rozwoju całego miasta. W wyniku podjętych działań nastąpić powinna
poprawa jakości życia mieszkańców i warunków dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorców, co w długim
okresie czasu powinno przełożyć się na poprawę kondycji ekonomicznej podmiotów gospodarczych oraz
obniżenie poziomu migracji zewnętrznych. W konsekwencji nastąpić powinna poprawa atrakcyjności i wzrost
pozycji konkurencyjnej całego miasta w układzie regionalnym i krajowym. Podjęcie działań rewitalizacyjnych
skutkować będzie w przyszłości osłabieniem negatywnych zjawisk nie tylko w obszarze rewitalizowanym ale
także na terenie całego miasta.
Cechy obszaru po przeprowadzeniu działań rewitalizacji:


obszar o wysokiej jakości życia mieszkańców, bezpieczny i przyjazny dla mieszkańców;



obszar charakteryzujący się wysoką atrakcyjnością turystyczno-rekreacyjną;



obszar o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego;



obszar sprzyjający integracji społecznej, włączający osoby starsze i niepełnosprawne;



obszar charakteryzujący się ładem przestrzennym i wysoką jakością przestrzeni publicznej;



obszar o dobrej dostępności komunikacyjnej;



obszar charakteryzujący się dobrymi warunkami dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Wizja rozwoju obszaru rewitalizacji

 Obszar rewitalizowany jest miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów,
integrującym i aktywizującym życie społeczne.
 Wyróżnia się ładem przestrzennym, wysoką jakością przestrzeni publicznych i dobrym
stanem środowiska przyrodniczego.
 Charakteryzuje się dobrą dostępnością komunikacyjną i wysoką jakością życia
mieszkańców.
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W dalszych pracach nad LPRGMŁ 2023 dokonano identyfikacji strategicznych celów i kierunków działań,
uwzględniając podstawowe zasady planowania rozwoju miasta (zasadę zrównoważonego rozwoju, zasadę
koncentracji oraz zasadę partnerstwa i uspołecznienia procesu rewitalizacji). Na podstawie przeprowadzonej
diagnozy i identyfikacji potrzeb oraz konsultacji społecznych określono dwa cele strategiczne, dla których
wskazano poniższe strategiczne kierunki działań.
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 Tworzy dobre warunki dla rozwoju gospodarczego, szczególnie w zakresie rozwoju
usług turystycznych.

Cel strategiczny 1.
Poprawa jakości życia mieszkańców i wzmacnianie kapitału społecznego
Strategiczne kierunki działania:
1.1.
1.2.
1.3.

Tworzenie ładu przestrzennego i ożywienie przestrzeni publicznych
Edukacja i integracja społeczna oraz budowanie postaw współpracy i zaufania
Wzmacnianie więzi społecznych i lokalnej tożsamości

Cel strategiczny 2.
Poprawa atrakcyjności gospodarczej i turystycznej
Strategiczne kierunki działania:
2.1. Tworzenie warunków do rozwoju sektora MŚP
2.2. Poprawa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej
2.3. Wzmacnianie i promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych

LPRGMŁ 2023 zorientowany jest na kształtowanie zrównoważonego rozwoju poprzez dynamizację procesów
gospodarczych i poprawę jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów miasta z zachowaniem walorów
kulturowych i środowiskowych. Strategicznym wyzwaniem jest uruchomienie i wykorzystanie endogenicznych
zasobów tego obszaru oraz ograniczenie negatywnych zjawisk o charakterze społecznym, przestrzennym,
gospodarczym i środowiskowym.
W LPRGMŁ 2023 zastosowano zintegrowane podejście do stymulowania rozwoju obszaru rewitalizacji, a
zaproponowany układ celów nie ma charakteru sektorowego. Cele strategiczne łączą w sobie różne wymiary
procesów obserwowanych na rewitalizowanym obszarze. Cel strategiczny 1. Poprawa jakości życia i
wzmacnianie kapitału społecznego, koncentruje swoją uwagę na problemach i działaniach o charakterze
społecznym oraz infrastrukturalno-przestrzennym. Cel strategiczny 2. Poprawa atrakcyjności gospodarczej i
turystycznej zorientowany jest wokół działań o charakterze gospodarczym oraz infrastrukturalno-środowiskowym.
Zaproponowany układ celów i kierunków działań jest odpowiedzią na postulat zrównoważonego i zintegrowanego
podejścia do kształtowania rozwoju miasta. LPRGMŁ 2023 łączy uwarunkowania i cele o charakterze społecznogospodarczym z przestrzenno-środowiskowymi.
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Zaproponowany układ celów i kierunków działań jest odpowiedzią na postulat zrównoważonego i zintegrowanego
podejścia do kształtowania rozwoju miasta. Wskazane kierunki działań bezpośrednio wynikają i powiązane są z
potrzebami rewitalizacyjnymi zidentyfikowanymi w diagnozie.

Tabela 81. Kluczowe potrzeby rewitalizacji a strategiczne cele i kierunki działań
Potrzeby rewitalizacji

Cel strategiczny 1
C 1.1 C 1.2 C1.3.

Sfera społeczna
Aktywizacja osób starszych i osób niesamodzielnych
Integracja lokalnej społeczności i wzmocnienie lokalnej tożsamości
Zapewnienie ogólnodostępnej, wieloelementowej oferty spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Rozszerzenie i poprawa spójności oferty kulturalno-rozrywkowej i
rekreacyjnej
Koordynacja i integracja działań w zakresie kultury, rekreacji i
turystyki podejmowanych przez podmioty w Łęczycy i otoczeniu
miasta
Działania edukacyjne i aktywizujące mieszkańców miasta w

przestrzeniach publicznych.
Sfera gospodarcza
Aktywizacji gospodarcza miasta, szczególnie w zakresie rozwoju

sektora usług rozrywkowych i gastronomicznych
Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych, szczególnie
wśród osób bezrobotnych
Wzmacnienie ponad lokalnego charakteru usług publicznych

(szczególnie w zakresie kultury, sportu i rekreacji)
Wzmacnianie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców
miasta
Stworzenie atrakcyjnych warunków do inwestowania, (tereny i
zachęty inwestycyjne) oraz przygotowanie zintegrowanej oferty
inwestycyjnej

Stworzenia kompleksowej, wieloelementowej oferty turystycznej
Sfera funkcjonalno-przestrzenna

Porządkowanie i zagospodarowanie nieużytków
Kreacja atrakcyjnych przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowych dla

mieszkańców i użytkowników miasta
Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych (m.in. aranżacja

miejsc przyjaznych mieszkańcom, wytyczenie sieci ciągów
pieszych, rowerowych, ścieżek tematycznych)
Ochrona i kształtowanie wartości historycznych i kulturowych
Zbudowanie kompleksowego, czytelnego systemu identyfikacji

wizualnej w mieście
Sfera środowiskowa

Rekultywacja i zagospodarowanie zbiorników wodnych
Renaturyzacja terenów zieleni i terenów czynnych przyrodniczo

(dolina rzeki Bzury, zalewy).
Stworzenie terenów zielonych o wysokiej jakości walorów

przyrodniczych i wyposażonych w infrastrukturę
Prowadzenie skutecznej edukacji ekologicznej
Sfera techniczna
Rozbudowa infrastruktury kulturalno-rozrywkowej (m.in.
infrastruktura dla imprez plenerowych).
Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego, rozwój alternatywnych

form transportu, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i
użytkowników w ruchu drogowym

Cel strategiczny 2
C 2.1 C 2.2 C 2.3
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Źródło: opracowanie własne
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V I.

Charakterystyka
podstawowych projektów
rewitalizacyjnych

Wybór podstawowych projektów/przedsięwzięć został wypracowany na podstawie konsultacji społecznych,
diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz skali i charakteru potrzeb mieszkańców Łęczycy. Są to
fundamentalne projekty, stanowiące sedno działań rewitalizacji, bez realizacji których osiągnięcie celów LPRGMŁ
2023 nie będzie możliwe, a obszar rewitalizacji nie będzie w stanie wydostać się z sytuacji kryzysowej. Dla
każdego projektu przygotowano podstawową charakterystykę zawierającą: nazwę projektu, lokalizację projektu,
zakres merytoryczny projektu, informacje na temat podmiotów realizujących projekt, szacunkową wartość
projektu, prognozowane rezultaty projektu oraz sposoby ich oceny i mierzenia.
Wszystkie działania i projekty rewitalizacyjne skierowane są na określony i zidentyfikowany za pomocą diagnozy
obszar rewitalizacji., co zapewnia koncentracje przestrzenną działań rewitalizacyjnych. Wskazane projekty łączą
w sobie różne wymiary (sfery) działań. Projekty te tworzą komplementarną i kompleksową paletę interwencji
publicznych i prywatnych. Są bezpośrednio powiązane z celami i kierunkami działań strategicznych oraz tworzą
układ strategicznych działań opartych na mechanizmie synergii w strukturze miasta (tab. poniżej). Każdy projekt
podstawowy wpisuje się w realizację co najmniej dwóch strategicznych kierunków działań, za zarazem każdy
strategiczny kierunek działań jest realizowane przez co najmniej trzy projekty podstawowe.
Tabela 82. Komplementarność projektów i kierunków działań
Cel strategiczny 1.

Cel strategiczny 2.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Atrakcyjne przestrzenie publiczne w obszarze rewitalizacji













Weekend w Łęczycy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną









Budowa i aranżacja ścieżek tematyczno – edukacyjnych









Rozbudowa młodzieżowej infrastruktury noclegowowypoczynkowej





Zintegrowana strategia rozwoju produktów turystycznych
Łęczycy





Aktywizacja i animacja życia seniorów



Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób zależnych i
niesamodzielnych
Legenda:  bezpośrednie powiązanie;  pośrednie powiązanie
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Modernizacja dworca PKS w Łęczycy
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Nazwa projektu

1. Atrakcyjne przestrzenie publiczne w obszarze rewitalizacji
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
projekt
Podmioty
współpracujące przy
realizacji
Cel projektu

Atrakcyjne przestrzenie publiczne w obszarze rewitalizacji
Gmina Miasto Łęczyca
Podmioty gospodarcze,
Szkoła Podstawowa nr 4

Głównym celem projektu będzie poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznych oraz
wykorzystanie dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego obszaru rewitalizacji. Nowe formy
zagospodarowania obszaru zbiorników wodnych zorientowane zostaną na rozwój
funkcji rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługowych (o wspomagającym
charakterze) oraz edukacyjnych i turystycznych (w ramach komplementarnego
projektu). Ponadto celami szczegółowymi są:

poprawa estetyki, krajobrazu i ładu przestrzennego obszaru rewitalizacji;

rozwój zróżnicowanej oferty rekreacyjnej oraz budowa otwartej, nowoczesnej i
atrakcyjnej przestrzeni publicznej dla aktywnego spędzania czasu wolnego,
skierowanej do mieszkańców miasta, ze szczególnym uwzględnieniem grup
społecznych zagrożonych wykluczeniem społecznym (z obszaru rewitalizacji);

wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał
przyrodniczy, kulturowy i dziedzictwo poprzemysłowe miasta;

rozwój zróżnicowanej oferty rekreacyjno-turystycznej dedykowanej zarówno
mieszkańcom obszaru rewitalizacji, jak i szerzej mieszkańcom Łęczycy i
turystom;

wewnętrzna i zewnętrzna integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru
rewitalizacji;

wykreowanie miejsca spotkań i wzmocnienie pozytywnego wizerunku miasta.
Uzasadnienie Zdegradowane pod względem funkcjonalno-przestrzennym oraz środowiskowym
realizacji projektu okolice zalewów pokopalnianych, które powstały w wyniku działalności Łęczyckich
Zakładów Górniczych wymagają intensywnych i kompleksowych działań
rewitalizacyjnych. Okolice zalewów zamieszkane są w większości przez ludność
napływową. Pomimo, że to teren znajdujący się w centralnej części miasta to obszar w
minimalnym zakresie dostępny dla mieszkańców (słabo skomunikowany, zaniedbany,
niebezpieczny). Od wielu lat teren ten podlega degradacji i wyraźnie dostrzegalna jest
jego odrębność przestrzenna i funkcjonalna od pozostałej części miasta.
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Z drugiej jednak strony teren ten posiada walory krajobrazowe, atut w postaci
zbiorników wodnych oraz znakomitą centralną lokalizację. Ponadto historia
przemysłowa tego miejsca jest głęboko ugruntowana w świadomości przeważającej
części społeczności łęczyckiej, ponieważ był to główny i często jedyny powód migracji
do Łęczycy w połowie XX wieku. Przestrzeń ta ma specyficzny i unikalny potencjał jako
miejsce idealne z punktu widzenia spędzania czasu wolnego.
Dlatego kompleksowe zagospodarowanie obszaru zbiorników wodnych i rozwój funkcji
rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych, usługowych oraz edukacyjnych i
turystycznych pozwoli osiągnąć głębokie zmiany w sferze społecznej (minimalizując
problemy: wykluczenia, samotności, braku perspektyw, patologii wśród osób starszych i
młodzieży, braku alternatyw spędzania czasu wolnego, itp.), a także stanowić będzie
silny element potencjału turystycznego miasta z uwagi na rozwój funkcji edukacyjnych
o charakterze komplementarnym w postaci ścieżek edukacyjnych (w ramach projektu
trzeciego: Budowa i aranżacja ścieżek tematyczno – edukacyjnych). Skutkiem nie mniej

ważnym będzie funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowanie obszaru rewitalizacji,
zmiana jakości sąsiedztwa, co w konsekwencji doprowadzi do sytuacji kiedy to obszar
ten zacznie generować dochody dla miasta zarówno w sposób pośredni, jak i
bezpośredni.
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Szczegółowy zakres W ramach projektu zrealizowanych zostanie szereg ściśle ze sobą powiązanych
realizowanych zadań działań, obejmujących, m.in.:
1. Wyposażenie obszaru w ciągi komunikacyjne przebiegające wokół zalewów, a
także łączące zalewy ze wszystkimi sąsiednimi dzielnicami miasta w
szczególności ze starówką, w tym:
 zaprojektowanie i budowę ciągów pieszych, biegowych i rowerowych wraz z
punktami widokowymi,
 uporządkowanie i wzbogacenie terenu w zieleń miejską i atrybuty miasta;
 kompleksowe wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury (m.in.:
ławki, altany, stoły i place do gier, siłownia zewnętrzna, rampy do jazdy na
rolkach, plac zabaw, kosze na śmieci, oświetlenie);
 adaptację fragmentu kolei wąskotorowej wyposażonej w drezynę z napędem
ręcznym jako atrakcję dla mieszkańców i turystów;
 dostosowanie infrastruktury parkingowej (organizacja, budowa, oznaczenia);
2. Zaprojektowanie i budowa infrastruktury dla rekreacji wodnej, m.in.:
 budowa plaży miejskiej i kąpieliska wraz z infrastrukturą;
 budowa i wyposażenie bazy dla sportów wodnych z możliwością
wypożyczenia sprzętu;
 budowa pomostu/mola ze strefami relaksu,
 organizacja parku linowego,
3. Zaprojektowanie i budowa plenerowej strefy kultury wraz z otoczeniem
usługowym (w tym m.in.: amfiteatr i budynek z funkcjami wspomagającymi w
tym usługami gastronomicznymi)
4. Adaptacja hałdy pokopalnianej jako punktu widokowego na panoramę miasta.
Lokalizacja - miejsce
przeprowadzenia W obszarze rewitalizacji
projektu
Grupy docelowe Mieszkańcy obszaru rewitalizacji;
Użytkownicy obszaru rewitalizacji.
Szacowana wartość 120 000 000 zł
projektu
Prognozowane  poprawa jakości i zmiana funkcji przestrzeni publicznych w obszarze rewitalizacji
rezultaty –
(1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2., 2.3);
oczekiwane efekty (w  poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji (1.1., 2.1., 2.2.);
odniesieniu do celów  poprawa bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji (1.1., 1.2., 1.3.);
rewitalizacji)  poprawa warunków, atrakcyjności i jakości spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców miasta i terenów podmiejskich w obszarze rewitalizacji (1.1., 1.2.,
1.3., 2.1., 2.2., 2.3.);
 poprawa stanu zdrowia psychofizycznego osób starszych z obszaru rewitalizacji
(1.2., 1.3.);
 wzrost liczby wydarzeń kulturalnych w obszarze rewitalizacji (1.1., 1.2., 1.3.,
2.3.);
 wzrost liczby atrakcji turystycznych w obszarze rewitalizacji (1.1., 2.2., 2.3.);
 wzrost liczby przedsiębiorstw handlowych i usługowych w obszarze rewitalizacji
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Z uwagi na strukturę ludności oraz preferencje w tym zakresie, oferta skierowana
zostanie do różnych grup wiekowych. Fakt ten będzie dodatkowo sprzyjać integracji
międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu osób zagrożonych marginalizacją,
szczególnie z terenu obszaru rewitalizacji i obszaru zdegradowanego.
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(2.1., 2.2.);
 poprawa oferty handlowo-usługowej w obszarze rewitalizacji (1.1., 2.1., 2.2.);
 wzrost liczby użytkowników obszaru rewitalizacji (1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.3.);
Sposoby oceny i Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
mierzenia rezultatów dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
• ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
• ewaluacja ex post w roku 2024.
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
Planowany czas 2017-2023
realizacji projektu
Potencjalne źródła - środki własne
finansowania - środki pochodzące z EFRR
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)
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Nazwa projektu Weekend w Łęczycy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną
Podmiot realizujący
Gmina Miasto Łęczyca
projekt
Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Podmioty Szkoły ponadgimnazjalne w Łęczycy
współpracujące przy Miejskie instytucje kultury
realizacji Media regionalne: TV, radio
Uniwersytet Łódzki
Organizacje pozarządowe
Celami projektu są poprawa atrakcyjności obszaru rewitalizacji, zwiększenie liczby
nowych użytkowników obszaru rewitalizacji, zarówno mieszkańców Łęczycy, jak
również turystów odwiedzających miasto z kierunku Aglomeracji Łódzkiej, a także
wzmacnianie poczucia tożsamości wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz ich
aktywności na rzecz miasta.
Z jednej strony ważne jest zwiększenie dostępności atrakcji turystycznych i terenów
rekreacyjnych pod względem wewnętrznym dla mieszkańców miasta, jak i
zewnętrznym, przede wszystkim dostępności transportowej. Wewnętrznym poprzez
poprawę jakości przestrzeni komunikacyjnych, głównie na obszarze rewitalizacji,
między dworcem kolejowym w Łęczycy i głównymi atrakcjami turystycznymi miasta.
Zewnętrznym poprzez współpracę z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w ramach
wspólnego produktu turystycznego.
Z drugiej strony istota projektu polega na właściwym zdefiniowaniu i ukierunkowaniu
oferty zintegrowanego produktu turystycznego skierowanego do mieszkańców i
turystów jednodniowych z Aglomeracji Łódzkiej odwiedzających Łęczycę bez
samochodu. Z uwagi na ograniczoną mobilność przestrzenną i czasową mieszkańców i
turystów, ważne w tym przypadku aby skupić w obszarze rewitalizacji i odpowiednio
Cel projektu zaadresować do właściwych grup odbiorców wszystkie istotne funkcje wspierające ruch
reakreacyjno-turystyczny.
Siłą motoryczną projektu będzie w tym przypadku współpraca z Łódzką Koleją
Aglomeracyjną, ze względu na rosnącą modę i preferencje komunikacyjne w zakresie
wykorzystywania transportu kolejowego w dojazdach celowych mieszkańców
Aglomeracji Łódzkiej.
Celem nie mniej ważnym w tym projekcie jest wzmacnianie tożsamości terytorialnej
mieszkańców miasta oraz integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru rewitalizacji
na rzecz miasta. Akcja w tym zakresie powinna rozpocząć się od zaangażowania
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Łęczycy do przewodnictwa miejskiego
dedykowanego turystom odwiedzającym Łęczycę za pośrednictwem ŁKA w
konkretnych terminach i ograniczonej przestrzeni - w obszarze rewitalizacji. Kluczowym
może być również zaangażowanie w organizację atrakcji tematycznych dla
mieszkańców i turystów jednodniowych w obszarze sportu dla osób w każdym wieku.
Ważnym w tym zakresie aspektem będzie aktywizacja mieszkańców obszaru
rewitalizacji w działania na rzecz miasta. Dlatego w definiowaniu tej oferty
zaangażowane będą działające na terenie miasta organizacje pozarządowe, sportowe,
kulturalne i edukacyjne oraz mieszkańcy miasta (w tym obszaru rewitalizacji).
Podstawowymi argumentami uzasadniającymi skupienie działań w obszarze
Uzasadnienie
rewitalizacji i realizację zintegrowanego projektu jest wykorzystanie:
realizacji projektu
 istniejącego potencjału i wyraźnych, identyfikowanych w świadomości
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2. Weekend w Łęczycy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną

adresatów zewnętrznych symboli i atrybutów miasta;
zmieniających się trendów w zakresie dbałości o jakość życia i aktywne
spędzanie czasu wolnego, proekologicznych postaw i potencjału obszaru
rewitalizacji w tym zakresie;
 zainteresowania mieszkańców i turystów kulturą i tradycjami lokalnymi - mody
na "odkrywanie miejsc";
 istniejącego w obszarze rewitalizacji kapitału społecznego na rzecz miasta.
Skuteczność działań rozwojowych jest funkcją poczucia tożsamości terytorialnej, czego
ewidentnie brak w Łęczycy. Dlatego ważnym elementem projektu będzie edukacja
edukacji młodzieży, z jednej strony jako docelowej grupy wymagającej utrwalania
świadomości terytorialnej i odkrywania genius locci miejsca, z drugiej strony jako
właściwej i wiarygodnej grupy edukującej pozostałych członków społeczności lokalnej.
Młodzi przewodnicy miejscy poprzez kreowanie opowieści o mieście w konsekwencji
mają szansę zrozumieć wartości (unikalności i wyjątkowości) Łęczycy. Tym samym
uczyć się będą troski i dbałości o wspólny interes, małą ojczyznę, produkt - Miasto
Łęczyca. Elementami uzupełniającymi będzie oferta przygotowana przez instytucje
sportowe i kulturalne, tym samym oferta będzie różnorodna i dostosowana do osób w
każdym wieku. Ponadto wzmocni chęć spędzania wolnego czasu (weekendu) w
Łęczycy.
Projekt zakłada podjęcie działań zintegrowanych i wieloaspektowych. Powinien
składać się między innymi z takich przedsięwzięć jak:
 przygotowanie zintegrowanej oferty rekreacyjnej i turystycznej o charakterze
jednodniowym, dedykowanej preferencjom mieszkańca i turysty z Aglomeracji
Łódzkiej, w zakresie dostępności zewnętrznej wspartej promocją przejazdu
ŁKA do Łęczycy;
 dystrybucja przygotowanej oferty wśród potencjalnych adresatów oraz
dostępność informacji w punktach węzłowych skupiających ruch turystyczny
(dworzec kolejowy w Łęczycy, oraz dworce kolejowe na trasie ŁKA);
 wypracowanie porozumienia z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w zakresie
promocyjnych, cyklicznych i regularnych przejazdów ŁKA do Łęczycy;
Szczegółowy zakres
 opracowanie programu szkoleń dla młodzieży (docelowo także dla innych grup
realizowanych zadań
mieszkańców z obszaru rewitalizacji) w zakresie atrakcyjnego przewodnictwa
miejskiego (np.: we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, szkolenie mogłoby
kończyć się certyfikowanym zaliczeniem potwierdzonym marką Miasta Łęczyca
i marką Uniwersytetu Łódzkiego) oraz animacji sportowej i kulturalnej w
obszarze rewitalizacji;
 wdrożenie
programu
przewodnictwa
miejskiego
w
szkołach
ponadgimnazjalnych w Łęczycy i opracowanie systemu motywacyjnego dla
młodzieży w zakresie realizacji przewodnictwa miejskiego;
 promocja zintegrowanego produktu turystycznego w mediach regionalnych za
pośrednictwem komunikatów edukacyjnych i narzędzi konkursowych
wypracowanych w drodze porozumienia z ŁKA
Lokalizacja - miejsce
przeprowadzenia W obszarze rewitalizacji i poza nim
projektu
Użytkownicy obszaru rewitalizacji
Grupy docelowe
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji (w tym szczególnie młodzież)
Szacowana wartość
400 000 zł
projektu
Prognozowane
rezultaty –  wzrost liczby użytkowników obszaru rewitalizacji (1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.3.);
oczekiwane efekty (w  poprawa oferty rekreacyjnej dla mieszkańców miasta (1.2., 1.3., 2.2.);
odniesieniu do celów  wzrost ruchu turystycznego o charakterze weekendowym (1.1., 2.1., 2.3.);
rewitalizacji)
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wzmocnienie rozpoznawalności produktów turystycznych Łęczycy (2.3);
poprawa oferty turystycznej Łęczycy (1.3., 2.1., 2.2., 2.3.);
wzrost aktywności mieszkańców miasta na rzecz miasta (1.2., 1.3.);
wzmocnienie nowoczesnego wizerunku produktów turystycznych Łęczycy poprzez
wykorzystanie mody na zmieniające się preferencje komunikacyjne w zakresie
transportu szynowego i witalność miasta zdefiniowaną młodymi przewodnikami
miejskimi inicjującymi pozytywny kontakt turysty z miastem (2.3);
 wzmocnienie partnerstw instytucjonalnych z organizacjami opiniotwórczymi
(Łódzka Kolej Aglomeracyjna, media regionalne, Uniwersytet Łódzki) (1.2., 1.3.,
2.1., 2.3.)
 wzrost poczucia tożsamości terytorialnej i wartości miasta wśród mieszkańców
obszaru rewitalizacji i szerzej mieszkańców miasta (1.2., 1.3., 2.3.)
Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
Sposoby oceny i  ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
mierzenia rezultatów  ewaluacja ex post w roku 2024
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
Planowany czas
2020 - 2023
realizacji projektu
- środki własne
Potencjalne źródła
- środki pochodzące z EFRR
finansowania
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)

3. Budowa i aranżacja ścieżek tematyczno – edukacyjnych
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Nazwa projektu Budowa i aranżacja ścieżek tematyczno – edukacyjnych
Podmiot realizujący
Gmina Miasto Łęczyca
projekt
Miejskie placówki oświatowe,
Podmioty
Miejskie instytucje kultury,
współpracujące przy
Stowarzyszenia turystyczne działające w Łęczycy
realizacji
Starostwo Powiatowe
Głównym celem projektu będzie poprawa atrakcyjności i konkurencyjności obszaru
rewitalizacji poprzez przygotowanie, budowę i organizację systemu tematyzowanych
ścieżek dydaktycznych, bazujących na wykorzystaniu dziedzictwa historycznokulturowego oraz przyrodniczego obszaru rewitalizacji i miasta Łęczyca. Ponadto
celami szczegółowymi są:

zewnętrzna integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji wraz z
sąsiadującymi terenami, w szczególności głównymi atrakcjami turystycznymi
miasta i powiatu łęczyckiego;

wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji w oparciu o potencjał
Cel projektu
historyczny, kulturowy i przyrodniczy;

budowanie tożsamości lokalnej i świadomości historycznej i kulturowej wśród
społeczności obszaru rewitalizacji;

rozwój zróżnicowanej oferty rekreacyjno-turystycznej oraz edukacyjnej
dedykowanej zarówno mieszkańcom obszaru rewitalizacji, jak i jego
użytkownikom;

wzmacnianie pozytywnego wizerunku oraz promocja walorów kulturowych
miasta.
Dzięki stworzeniu kompleksowego systemu ścieżek tematyczno-edukacyjnych obszar
rewitalizacji i znajdujące się tam zdegradowane tereny zalewów pokopalnianych
przestaną być przestrzenią rozdzielającą strukturę funkcjonalno-przestrzenną i
społeczną miasta. Obszar rewitalizacji zamieszkały jest w większości przez ludność
napływową, słabo zasymilowaną z resztą społeczeństwa łęczyckiego. Wielu spośród
mieszkańców tego obszaru to ludność zagrożona wykluczeniem społecznym, w tym
szczególnie z powodu wieku oraz długotrwałego bezrobocia. Dlatego realizacja ścieżek
Uzasadnienie tematycznych umożliwi zarazem włączenie obszaru rewitalizacji do atrakcji
realizacji projektu turystycznych miasta (wzmocni sieć powiązań przestrzenno-funkcjonalnych obszaru
rewitalizowanego z miastem i otoczeniem zewnętrznym) i oddziaływać będzie na
budowanie świadomości miejsca i tożsamości lokalnej mieszkańców. Dodatkowym
wzmocnieniem efektów oddziaływania projektu jest cel sformułowany w projekcie
komplementarnym pt. Zagospodarowanie zbiorników wodnych i ich otoczenia. W
projekcie tym obszar rewitalizacji to docelowy punkt koncentracji mieszkańców miasta
w celach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
Zakres realizacji zadań w tym projekcie służyć będzie kompleksowej rewitalizacji i
obejmować będzie:
 zaprojektowanie i wytyczenie w obszarze rewitalizacji tematycznych szlaków
pieszych i rowerowych dotyczących m.in. historii miasta, dziedzictwa
Szczegółowy zakres
kulturowego i przemysłowego Łęczycy, ekologii i zdrowia;
realizowanych zadań
 prace inwestycyjne związane z budową tematycznych szlaków pieszych i
rowerowych;
 opracowanie, komplementarnej względem głównych atrakcji turystycznych,







programów edukacji historyczno-kulturowej skierowanej do różnych grup
odbiorców;
opracowanie programów ekologiczno-zdrowotnych dedykowanych osobom
starszym;
budowa stacji rowerowych i systemu roweru miejskiego wspierających
turystykę aktywną;
opracowanie cyklu szkoleń dla mieszkańców obszaru rewitalizacji w zakresie
przewodnictwa po Łęczycy i Ziemi Łęczyckiej;
organizacja i realizacja zajęć edukacji kulturowej w przestrzeni miasta;
organizacja i realizacja zajęć ruchowych poprawiających stan zdrowia
fizycznego i psychicznego osób starszych.
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Lokalizacja - miejsce
przeprowadzenia W obszarze rewitalizacji i poza nim
projektu
Mieszkańcy z obszaru rewitalizacji;
Grupy docelowe Użytkownicy obszaru rewitalizacji,
Młodzież szkolna.
Szacowana wartość
1 800 000 zł
projektu
 poprawa dostępności komunikacyjnej obszaru rewitalizacji (1.1., 2.1., 2.2.);
 integracja przestrzenno-funkcjonalna obszaru rewitalizacji z miastem i jego
otoczeniem (1.1., 1.2., 2.1., 2.2.);
 poprawa atrakcyjności oferty turystycznej miasta Łęczyca (1.3., 2.1., 2.2., 2.3.);
Prognozowane  poprawa warunków i jakości oraz wzrost liczby form spędzania czasu wolnego
rezultaty –
przez mieszkańców, w tym szczególnie osoby starsze (1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.2.,
oczekiwane efekty (w
2.3.);
odniesieniu do celów  wzrost liczby użytkowników przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji (1.1.,
rewitalizacji)
1.2., 1.3., 2.1., 2.3.);
 wzrost liczby pieszych i rowerzystów w obszarze rewitalizacji (1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,
2.3.);
 wzrost liczby wytyczonych i znakowanych szlaków pieszych i rowerowych (1.1.,
2.1., 2.2., 2.3.).
Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
Sposoby oceny i  ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
mierzenia rezultatów  ewaluacja ex post w roku 2024
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
Planowany czas
2018-2023
realizacji projektu
- środki własne
Potencjalne źródła
- środki pochodzące z EFRR
finansowania
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)

4. Rozbudowa młodzieżowej infrastruktury noclegowo-wypoczynkowej
Nazwa projektu
Podmiot realizujący
projekt
Podmioty
współpracujące przy
realizacji

Cel projektu
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Uzasadnienie
realizacji projektu

Szczegółowy zakres
realizowanych zadań

Rozbudowa młodzieżowej infrastruktury noclegowo-wypoczynkowej
Szkoła podstawowa nr 4
Gmina Miasto Łęczyca
Muzeum w Łęczycy
Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy – Łęczyca
Głównym celem projektu jest rozbudowa młodzieżowej infrastruktury noclegowowypoczynkowej oraz zwiększenie liczby młodych użytkowników (dzieci i młodzieży
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) obszaru rewitalizacji, którzy odwiedzą
Łęczycę w ramach kilku- lub kilkunastodniowych wyjazdów na zielone szkoły, wyjazdy
edukacyjne, obozy sportowe, obozy harcerskie lub inne zorganizowane grupy
młodzieżowe.
Osiągniecie tego celu wymaga przygotowania dostępnej (taniej, wygodnej i
bezpiecznej) bazy noclegowej funkcjonującej na zasadzie schroniska dla młodzieży.
Celem operacyjnym jest zatem przygotowanie w Szkole Podstawowej nr 4 pokoi
wieloosobowych, dla młodzieży wraz z opiekunami. Pokoje te powinny być dostępne i
możliwe do wynajęcia w okresie całego roku, natomiast w okresie przerwy wakacyjnej i
ferii ofertę tą należy zwiększać poprzez adaptację sal zajęciowych lub innych
pomieszczeń szkoły.
Podstawowymi argumentami uzasadniającymi realizację zintegrowanego projektu jest
niedostosowanie istniejącej infrastruktury do potrzeb użytkowników miasta, a także
konieczność wykorzystania potencjału historycznego, kulturowego, oraz
infrastrukturalnego miasta do zwiększenia ruchu turystycznego w segmencie młodzieży
szkolnej.
Obszar rewitalizacji jest optymalnym miejscem koncentracji aktywności grup
zorganizowanych oraz miejscem inicjującym odkrywanie miasta i Ziemi Łęczyckiej.
Ponadto wykorzystanie możliwości infrastrukturalnych i organizacyjnych Szkoły
Podstawowej nr 4 do inicjacji i wskazania dobrych przykładów generowania ruchu
turystycznego w segmencie młodzieży szkolnej może przyczynić się do otwarcia tej
części rynku w Łęczycy zarówno w zakresie popytu jak i podaży usług. Poprzez te
działania wzmocniona zostanie również aktywność szkoły w zakresie integracji i
wymiany doświadczeń z innymi placówkami edukacyjnymi w regionie Polski Centralnej
poprzez realizację partnerskich umów i wymian uczniów.
Ponadto w ramach projektu zaproponowane zostaną nowe wartości w postaci:
 utrwalania i wzmacniania wizerunku, wartości i symboli Łęczycy w świadomości
młodych ludzi z poza bliskiego otoczenia miasta (inwestowanie w potencjał
turystyczny w przyszłości). W szczególności kreowanie i wzmocnienie funkcji
edukacyjnych i skojarzeń miasta z kulturą, tradycją, jakością życia.
 rozwój nowych obszarów rynku turystycznego w obszarze rewitalizacji,
 wzmocnienie popytu na drobne usługi i handel w obszarze rewitalizacji.
Projekt obejmować będzie między innymi następujące działania:
 adaptacja, w tym rozbudowa wybranych pomieszczeń szkoły podstawowej do
potrzeb przygotowania stałych i dodatkowo sezonowych miejsc noclegowych dla
młodzieży;
 opracowanie sprawnego i taniego systemu zarządzania przyszkolną bazą
noclegową;
 przygotowanie zintegrowanej oferty, w postaci wybieralnych modułów




aktywności, w zakresie możliwości spędzania czasu młodych użytkowników
obszaru rewitalizacji przyjeżdżających w ramach zorganizowanych grup
młodzieżowych;
dystrybucja i promocja oferty noclegowej i turystycznej wśród docelowych grup
adresatów;
nawiązanie partnerskich umów dotyczących wyjazdów grup zorganizowanych i
lekcji edukacyjnych z innymi placówkami oświatowymi w regionie Polski
Centralnej.
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Lokalizacja - miejsce
przeprowadzenia W obszarze rewitalizacji
projektu
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
Młodzi użytkownicy obszaru rewitalizacji
Placówki oświatowe znajdujące się w obszarze rewitalizacji
Grupy docelowe
Przedsiębiorcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji i
poza nim
Organizacje edukacyjne, sportowe i skautingowe zrzeszające dzieci i młodzież
Szacowana wartość
4 000 000 zł
projektu
 modernizacja infrastruktury przyszkolnej i poprawa efektywności wykorzystania
obiektów (1.2., 2.2.);
 aktywizacja, edukacja i integracja młodzieży z obszaru rewitalizacji i z poza niego
(1.2., 1.3., 2.3.);
Prognozowane
rezultaty –  wzrost liczby przedsiębiorstw handlowych i usługowych w obszarze rewitalizacji
oczekiwane efekty (w
(2.1., 2.2.);
odniesieniu do celów  wzrost liczby odwiedzających miasto na pobyt dłuższy niż 1 dzień (1.1., 2.1.);
rewitalizacji)  wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy ze szkołami partnerskimi miasta
(1.2., 2.3.);
 poprawa atrakcyjności miejsca pod względem walorów turystyki edukacyjnej i
aktywnej o charakterze kilkudniowym (1.1., 1.2., 2.2., 2.3.).
Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
Sposoby oceny i  ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
mierzenia rezultatów  ewaluacja ex post w roku 2024
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
Planowany czas
2018 - 2021
realizacji projektu
- środki własne
Potencjalne źródła
- środki pochodzące z EFRR
finansowania
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)
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5. Zintegrowana strategia rozwoju produktów turystycznych Łęczycy
Nazwa projektu Zintegrowana strategia rozwoju produktów turystycznych Łęczycy
Podmiot realizujący
Gmina Miasto Łęczyca
projekt
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Podmioty Miejskie instytucje kultury, spotu i rekreacji
współpracujące przy Organizacje pozarządowe
realizacji Podmioty gospodarcze
Media lokalne
Głównym celem projektu jest wypracowanie w środowisku lokalnym kompleksowej i
zintegrowanej koncepcji rozwoju turystyki w Łęczycy. Strategia powinna umożliwić
poprawę efektywności i skuteczności działań podejmowanych na obszarze
rewitalizowanym i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz wzmocnić współpracę i
integrację aktywności różnych podmiotów. Proces tworzenia strategii powinien stać się
swoistą platformą kreowania i wymiany pomysłów oraz koordynacji i integracji działań
na rzecz rozwoju turystyki w Łęczycy.
Podstawowe cele tego działania to:
integracja społeczności lokalnej działającej na rzecz rozwoju rewitalizowanego
obszaru;
Cel projektu stworzeniu wspólnej oferty turystyczno-rekreacyjnej z podmiotami funkcjonującymi
w Łęczycy i jej otoczeniu;
wzmocnienie wewnętrznej kooperacji podmiotów z Ziemi Łęczyckiej na rzecz
rozwoju rewitalizowanego obszaru;
integracja i intensyfikacja działań promocyjnych i marketingowych;
stworzenie produktów lokalnych i „gadżetów” promujących Łęczycę i rozwój sieci
ich dystrybucji,
stworzenie spójnego systemu identyfikacji wizualnej miasta, będącego podstawą
wizualizacji atrakcji i produktów turystycznych;
wzmacnianie poczucia tożsamości i współodpowiedzialności za miasto.
Łęczyca posiada unikalne walory turystyczne o charakterze historycznym, kulturalnym,
środowiskowym i przestrzennym mogące istotnie dynamizować rozwój społecznogospodarczy miasta. Jednak słaba komplementarność i brak integracji działań
turystycznych i marketingowych, rozproszona informacja o atrakcjach turystycznorekreacyjno-kulturalnych (brak zintegrowanej oferty turystycznej), słaba integracja
podmiotów sektora społeczno-gospodarczego, a także niskie poczucie tożsamości i
odpowiedzialności za miasto skutkuje słabym rozwojem sektora turystycznego w
mieście. W konsekwencji Ziemia Łęczycka nie wykorzystuje w pełni bogactwa
Uzasadnienie
posiadanych zasobów na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotyczy to
realizacji projektu
szczególnie potencjału obszaru rewitalizowanego.
Prowadzenie skutecznej polityki rozwoju turystyki, szczególnie w obszarze rewitalizacji
wymaga intensyfikacji i profesjonalizacji działań. Konieczna jest stworzenie katalogu
czytelnych produktów turystycznych, integracja aktywności wielu podmiotów sektora
społecznego i gospodarczego, stworzenie spójnego i skutecznego systemu marketingu
i promocji, adresowanego zarówno do odbiorców wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Pierwszym krokiem w budowaniu takiego systemu jest opracowanie zintegrowanej
strategii rozwoju produktów turystycznych Łęczycy. Powinna ona wskazywać

poprawa integracji działań podejmowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego i instytucje im podległe (m.in. na obszarze rewitalizacji) (1.2., 1.3.);
wzrost liczby mieszkańców biorących udział w wydarzeniach kulturalnorekreacyjnych (1.1., 1.2., 1.3., 2.1., 2.3.);
wzrost liczby turystów odwiedzających Łęczycę (1.1., 2.1., 2.3.);
poprawa kondycji ekonomicznej podmiotów funkcjonujących w Łęczycy (2.1.);

Strona


Prognozowane
rezultaty –
oczekiwane efekty (w 
odniesieniu do celów
rewitalizacji) 
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strategiczne działania i narzędzia, porządkować i integrować aktywność turystyczną
oraz promocyjno-marketingową prowadzoną indywidualnie przez wiele instytucji i
podmiotów lokalnych, a także społeczność lokalną. Strategia ta powinna zintegrować
działania podejmowane na obszarze rewitalizacji oraz przyczynić się do powstawania
efektu synergii w tym miejscu.
Strategia rozwoju turystyki w Łęczycy powinna przede wszystkim:
- wskazywać specyficzny potencjał Łęczycy mogący być podstawą dynamizacji
rozwoju turystyki i tworzenia unikalnej oferty turystycznej;
- identyfikować produkty turystyczne – tworzyć „pakietową ofertę” integrującą
infrastrukturę, walory, działania i aktywności w spójny produkt turystyczny
zaoferowany konkretnej grupie odbiorców;
- identyfikować działania na rzecz budowania spójnej marki miejsca oraz
integrować i intensyfikować aktywność marketingową;
- integrować działanie różnych podmiotów publicznych, społecznych i
gospodarczych funkcjonujących na Ziemi Łęczyckiej (m.in. w zakresie
przygotowania stałego kalendarza wspólnych aktywności kulturalnych i
przedsięwzięć turystycznych).
Szczegółowy zakres
realizowanych zadań W działaniach na rzecz stworzenia strategii rozwoju zintegrowanych
produktów turystycznych szczególna uwaga powinna być zwrócona na:
- integrację podmiotów, określenie wspólnych celów i interesów,
budowanie partnerstw na rzecz rozwoju turystyki - zbudowanie zespołu
liderów lokalnych;
- wybór metody opracowania zintegrowanej strategii marketingowej;
- szerokie konsultacje i dyskusję środowiskową nad zaproponowanymi
działaniami i narzędziami marketingowymi;
- opracowanie planu wdrażania strategii i jego monitoringu,
- opracowanie systemu identyfikacji wizualnej atrakcji i produktów
turystycznych miasta,
- budowanie lokalnej tożsamości i aktywizacji społeczności lokalnej w
działalności na rzecz rozwoju produktów turystycznych miasta.
Lokalizacja - miejsce
przeprowadzenia W obszarze rewitalizacji i poza nim
projektu
- Samorząd miasta Łęczycy;
- Samorząd powiatu Łęczyckiego;
- Samorządy gmin sąsiadujących z Łęczycą;
- Lokalne instytucje kultury, oświaty, sportu i rekreacji;
- Lokalne podmioty gospodarcze z sektora turystyki (m.in. gastronomia,
Grupy docelowe
hotelarstwo, przewodnictwo, wytwarzanie i sprzedaż gadżetów,
pośrednicy usług turystycznych, punkty wynajmu sprzętu
turystycznego);
- Lokalne organizacje pozarządowe / grupy nieformalne;
- Media lokalne;
- Lokalna społeczność.
Szacowana wartość
300 000 zł
projektu
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poprawa wizerunku miasta (1.3, 2.3.);
wzrost aktywności mieszkańców na rzecz rozwoju miasta (1.2., 1.3.)
wzrost aktywności podmiotów społecznych, gospodarczych na rzecz miasta (1.2.,
1.3., 2.1.)
 uruchomienie mechanizmów synergicznych na obszarze rewitalizacji.
Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
Sposoby oceny i  ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
mierzenia rezultatów  ewaluacja ex post w roku 2024
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
Planowany czas
realizacji projektu 2017 - 2019
Potencjalne źródła - środki własne
finansowania - środki pochodzące z EFRR
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)

6. Aktywizacja i animacja życia seniorów

Uzasadnienie
realizacji projektu

Szczegółowy zakres
realizowanych zadań

Gmina Miasto Łęczyca
Organizacje pozarządowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejskie instytucje kultury, edukacji
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia osób starszych, wzrost ich
aktywności społecznej, poprzez działania z zakresu podnoszenia dostępności oraz
dostosowania oferty kulturalnej, sportowej oraz edukacyjnej. Ważnym celem projektu
jest również włączenie seniorów w sprawy lokalne i zarazem podniesienie ich
kompetencji społecznych, poprzez działania na rzecz lokalnej turystyki. Ponadto
ważnym celem jest zwiększenie integracji międzypokoleniowej przez działania
integrujące różne grupy wiekowe mieszkańców z obszaru rewitalizacji. Działania
prowadzone w ramach projektu mają również na celu podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji.
Osoby starsze stają się dominującą grupą wiekową w strukturze ludnościowej miasta,
które równocześnie cechują się niska jakością życia. Osoby starsze zamieszkujące
obszar rewitalizacji charakteryzują się złym stanem zdrowia, osamotnieniem oraz
ograniczonym dostępem do usług rynkowych i nie rynkowych. W związku z tym często
dotknięte są wykluczeniem społecznym. Dlatego też ważne jest podjęcie działań, które
doprowadzą do aktywizacji społecznej tej grupy wiekowej mieszkańców obszaru
rewitalizacji. Co w konsekwencji doprowadzi do poprawy jakości życia i stanu zdrowia
osób starszych w mieście Łęczyca. Działania integracyjne oraz włączenie seniorów w
działania na rzecz rozwoju turystyki są niezbędnym elementem poprawy sytuacji na
obszarze rewitalizacji.
Ważnym problem na który odpowiadać będzie projekt jest stopniowy zanik więzi
rodzinnych i zmiana modelu rodziny. Zaproponowane działania mają wpływ na
kształtowanie opiekuńczych postaw osób młodych wobec osób starszych, jak również
budowanie trwałych więzi rodzinnych. Podjęcie działań integrujących zarówno
wewnątrzpokoleniowych i jak wielopokoleniowych przyczynią się do stworzenia i
dostosowania oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowej dla osób starszych i
innych grup wiekowych.
Ponadto działania z zakresu edukacji ekologicznej przyczynią się do budowania
świadomości ekologicznej mieszkańców. W konsekwencji przyczyni się to do
stopniowej poprawy środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizacji i zwiększenia
atrakcyjności rekreacyjno-wypoczynkowej tego terenu.
Projekt zakłada podjęcie działań zintegrowanych i wieloaspektowych, które składać
będą się z poniższych przedsięwzięć:
 organizacja zajęć i warsztatów m.in. rękodzielniczych, kulinarnych oraz
sportowych, skierowanych do osób starszych, które zamieszkują obszar
rewitalizacji;
 organizację zajęć, spotkań i wydarzeń z zakresu edukacji ekologicznej;
 organizację warsztatów i szkoleń z zakresu obsługi ruchu turystycznego dla osób
starszych;
 organizację warsztatów i spotkań międzypokoleniowych na przykład z zakresu
tematyki sportowej, komputerowej, kulinarnej, gier i zabaw z dawnych lat, itp.

Lokalizacja - miejsce
W obszarze rewitalizacji
przeprowadzenia
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Cel projektu

Aktywizacja i animacja życia seniorów
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Nazwa projektu
Podmiot realizujący
projekt
Podmioty
współpracujące przy
realizacji

projektu
Osoby starsze zamieszkujące obszar rewitalizacji
Grupy docelowe Dzieci i młodzież zamieszkująca obszar rewitalizacji
Członkowie Uniwersytetu III wieku
Szacowana wartość
1 500 000 zł
projektu


Prognozowane
rezultaty –
oczekiwane efekty (w
odniesieniu do celów
rewitalizacji)

Sposoby oceny i
mierzenia rezultatów

poprawa stanu zdrowia psychofizycznego osób starszych zamieszkujących obszar
rewitalizacji (1.2., 1.3.);
 wzrost liczby zajęć i warsztatów (oferty kulturalno-rekreacyjnej) dla osób starszych
(1.1., 1.2., 1.3., 2.3.);
 wzrost liczby zajęć i warsztatów (oferty kulturalno-rekreacyjnej) dla dzieci i
młodzieży (1.1., 1.2., 1.3., 2.3.);
 wzrost liczby osób starszych biorących udział w wydarzeniach kulturalnorekreacyjnych (1.1., 1.2., 1.3., 2.3.);
 wzrost aktywności osób starszych z obszaru rewitalizacji (1.1., 1.2., 1.3.);
 poprawa oferty turystycznej Łęczycy (1.3., 2.1., 2.2., 2.3.);
 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru rewitalizacji (1.1., 1.2.,
2.3.)
Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
 ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
 ewaluacja ex post w roku 2024
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
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Planowany czas
2017-2023
realizacji projektu
- środki własne
Potencjalne źródła
- środki pochodzące z EFRR
finansowania
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)

7. Modernizacja dworca PKS w Łęczycy
Nazwa projektu Modernizacja dworca PKS w Łęczycy
Podmiot realizujący
PKS Łęczyca Spółka z o. o.
projekt
Podmioty
współpracujące przy Gmina Miasto Łęczyca
realizacji
Celem projektu jest poprawa dostępności i wizerunku miasta, poprzez modernizację
dworca PKS przy ul. Belwederskie 7A w Łęczycy. Jednym z warunków intensyfikacji
ruchu turystycznego do miasta jest sprawne funkcjonowanie nowoczesnych węzłów
transportowych, integrujących zarówno różnorodne funkcje usługowe, jak i środki
transportu. Dworzec autobusowy w Łęczycy ze względu na swoją centralną lokalizację
Cel projektu
oraz zróżnicowane grupy klientów stanowi także swego rodzaju wizytówkę Łęczycy,
wpływającą na kreowanie wizerunku miasta. Transport zaliczyć należy do podstawowej
infrastruktury determinującej jakość życia mieszkańców oraz ocenę jakości usług
turystycznych. Dlatego cel promocyjny w tym przypadku jest nie mniej ważny niż cel
funkcjonalny.
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Realizacja projektu polegać będzie między innymi na realizacji następujących działań:

zagospodarowaniu placu manewrowego dla busów i autokarów;

wyłożeniu kostką powierzchni dworca;
ogrodzeniu terenu dworca, wraz z dwoma bramami wjazdowymi;
Szczegółowy zakres 
realizowanych zadań 
zagospodarowaniu i urządzeniu zieleni w obszarze dworca;

budowie przynajmniej trzech stanowisk przystankowych,

budowie parkingu dla busów i autobusów zewnętrznych,

montażu infrastruktury rowerowej, w celu integracji środków transportu,
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Aktualny obraz dworca autobusowego jednoznacznie świadczy o jego katastrofalnym
stanie. Wizerunek ten determinuje negatywne skojarzenia z miastem. Brak jest
zarówno utwardzonej nawierzchni w przestrzeni dworca, brak wyznaczonych
stanowisk, brak lub zniszczone ogrodzenie, zdewastowana mała infrastruktura (ławki,
tablice informacyjne, rozkłady jazdy, zadaszenia, oświetlenie). Stan ten w znaczący
sposób obniża komfort podróżowania oraz poziom bezpieczeństwa pasażerów.
Dlatego, jedną z kluczowych kwestii w zakresie interwencji w obszarze rewitalizacji jest
modernizacja dworca, która przyczyni się między innymi do:
 poprawy bezpieczeństwa pasażerów (w tym mieszkańców i turystów);
Uzasadnienie
realizacji projektu  poprawy jakości podróżowania mieszkańców obszaru rewitalizacji, pozostałych
mieszkańców miasta oraz "klientów miasta";
 poprawy wizerunku Miasta;
 stworzenia miejsc parkingowych dla autokarów (dotychczas brak takiego
parkingu w Łęczycy);
 Integracji transportu autobusowego z transportem rowerowym i ruchem pieszym;
 zwiększenia zaufania do PKS (60% pasażerów to mieszkańcy Łęczycy
korzystający cały rok z usług transportu zbiorowego PKS, 40% to pasażerowie
sezonowi (turyści)).






budowie obiektu skupiającego funkcje informacyjne i handlowe (np. sprzedaż
pamiątek, mała gastronomia), wraz z infrastrukturą uzupełniającą (m.in.: stoliki,
ławki)
przygotowaniu i montażu tablic informacyjnych, oraz oznaczeń turystycznych
budowie oświetlenia.

Lokalizacja - miejsce
przeprowadzenia W obszarze rewitalizacji
projektu
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji
Grupy docelowe Mieszkańcy Łęczycy (aktualnie 60% popytu na transport autobusowy)
Użytkownicy miasta (aktualnie 40% popytu na transport autobusowy)
Szacowana wartość
1 000 000,00 zł
projektu


Prognozowane
rezultaty –
oczekiwane efekty (w
odniesieniu do celów
rewitalizacji)

Sposoby oceny i
mierzenia rezultatów

poprawa bezpieczeństwa użytkowników zbiorowego transportu autobusowego
(2.2.);
 poprawa wizerunku Miasta Łęczyca (2.3.);
 wzrost liczby turystów odwiedzających miasto, korzystających z transportu
autobusowego (turystyka weekendowa i jednodniowa; grupy zorganizowane)
(1.1., 2.1.);
 usprawnienie obsługi ruchu drogowego busów i autobusów (2.2.);
 wzmocnienie funkcji informacji turystycznej (2.2., 2.3.);
 integracja funkcji transportowej, usługowej, informacyjnej i promocyjnej (2.1.,
2.2., 2.3.);
 poprawa dostępności przestrzeni parkingowej dla autobusów dowożących grupy
zorganizowane (1.1., 2.2.);
 wzrost dochodów PKS z tytułu wynajmu infrastruktury oraz wzrost
zainteresowania pasażerów komunikacją autobusowa na skutek poprawy jakości
transportu (2.1., 2.2.);
Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
 ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
 ewaluacja ex post w roku 2024
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
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Planowany czas
2018-2020
realizacji projektu
- środki własne
Potencjalne źródła - środki pochodzące z EFRR
finansowania
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)

8. Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób zależnych lub niesamodzielnych

Uzasadnienie
realizacji projektu

Szczegółowy zakres
realizowanych zadań

Lokalizacja - miejsce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy
Gmina Miasto Łęczyca
Organizacje pozarządowe
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób zależnych i
niesamodzielnych, w tym osób starszych lub/i niepełnosprawnych z obszaru
rewitalizacji miasta Łęczyca poprzez:
 rozwój usług medyczno-opiekuńczych,
 rozwój wolontariatu,
 integrację międzypokoleniową, sąsiedzką.
Postępujące procesy starzenia się społeczeństwa miasta Łęczyca, w tym szczególnie
zwiększający się udział osób w wieku starszym (w tym osób wymagających wsparcia),
zmiany w tradycyjnym modelu rodziny (odejście od modelu rodziny wielopokoleniowej,
wzrastająca liczba rodzin niepełnych) oraz niski status ekonomiczny seniorów, w
szczególności samotnych, to bardzo istotne problemy i czynniki negatywnych zjawisk
społecznych w mieście Łęczyca. Zidentyfikowane problemy społeczne w Łęczycy
powodują, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania to jedna z form
usług społecznych o coraz większym zasięgu i znaczeniu społecznym. Usługi
opiekuńcze przyczyniają się bowiem do utrzymania odpowiedniego poziomu życia osób
starszych i niepełnosprawnych, które w codziennym życiu doświadczają ograniczeń w
zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb w miejscu zamieszkania, a poprzez
to w perspektywie dłuższego czasu przyczyniają się do opóźnienia momentu
umieszczenia w placówkach całodobowej opieki. Usługi opiekuńcze to świadczenie
niepieniężne z pomocy społecznej, obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych - opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz (w
miarę możliwości), zapewnienie kontaktów z otoczeniem osobie starszej, która w tym
zakresie wymaga pomocy innych osób.
Zakres realizacji zadań w tym projekcie służyć będzie poprawie jakości życia
mieszkańców w obszarze rewitalizacji i obejmować będzie:
 wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach
zdeinstytucjonalizowanych;
 długoterminową medyczną opiekę domową nad osobami niesamodzielnymi w
tym pielęgniarską opiekę długoterminową;
 zapewnianie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za
opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki
w dziennych formach;
 wsparcie psychologiczne dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w
zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi;
 przygotowanie i utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
pielęgnacyjnego i wspomagającego, połączonego z doradztwem w doborze
sprzętu, treningami z zakresu samoobsługi wypożyczonego sprzętu oraz
przygotowanie warunków do opieki domowej
 organizacja spotkań i szkoleń promujących ideę wolontariatu dla osób
zamieszkujących w obszarze rewitalizacji, których celem będzie wskazanie
korzyści wynikających z wolontariatu dla osób starszych jak i wolontariuszy.
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Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób zależnych lub niesamodzielnych
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przeprowadzenia W obszarze rewitalizacji
projektu
Osoby zależne i niesamodzielne, w tym osoby starsze lub/i niepełnosprawne z obszaru
rewitalizacji miasta Łęczyca
Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ze względu na
Grupy docelowe
zależność lub niesamodzielność oraz ich otoczenie, o ile jest ono niezbędne dla
skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji.
Szacowana wartość
5 000 000 zł
projektu
 wzrost liczby osób, którym współfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla
osób z niepełnosprawnością w obszarze rewitalizacji (1.2.);
 wzrost liczby wspartych miejsc świadczenia usług społecznych lub/i zdrowotnych w
obszarze rewitalizacji (1.2.);
 spadek liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Prognozowane
oczekujących wsparcia usług społecznych lub/i zdrowotnych (1.2.);
rezultaty –
 spadek liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
oczekiwane efekty (w
objętych usługami zdrowotnymi świadczonymi w interesie ogólnym (1.2.);
odniesieniu do celów
 poprawa stanu zdrowia psychiczno-fizycznego osób starszych z obszaru
rewitalizacji)
rewitalizacji (1.2., 1.3.);
 wzrost liczby wolontariuszy (1.2., 1.3.);
 wzrost kompetencji oraz umiejętności młodych osób (1.2., 1.3.);
 poprawa dostępności sprzętu rehabilitacyjnego (1.2., 2.2.);
 liczba szkoleń, warsztatów promujących ideę wolontariatu (1.2., 1.3.).
Zgodnie z systemem monitorowania i oceny realizacji LPRGMŁ 2023 ocena
dokonywana będzie w ramach systemu ewaluacji:
Sposoby oceny i  ewaluacja on-going (w cyklu trzyletnim) w roku 2021 roku
mierzenia rezultatów  ewaluacja ex post w roku 2024
Rezultaty realizacji projektów rewitalizacyjnych i LPRGMŁ 2023 mierzone będą w
ramach zaplanowanego systemu monitoringu w cyklu dwuletnim.
Planowany czas
2019 - 2023
realizacji projektu
- środki własne
Potencjalne źródła
- środki pochodzące z EFRR
finansowania
- inne zewnętrzne środki publiczne (np. WFOŚiGW, PFRON)

W LPRGMŁ 2023 przygotowane zostały projekty podstawowe, które wzajemnie się dopełniają tematycznie,
sprawiając, że program rewitalizacji będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji we wszystkich sferach
(społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Zaproponowane
projekty będą przeciwdziałać fragmentacji działań rewitalizacyjnych. Projekty tworzą wspólną całość i
przyczyniają się do osiągnięcia wyznaczonych celów, co zwiększa bezpośrednie i pośrednie efekty działań
rewitalizacyjnych.
W LPRGMŁ 2023 wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów
rewitalizacyjnych, co oznacza konieczność wzajemnych powiązań pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi
realizowanymi zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i w jego otoczeniu, ale oddziałującymi na obszar
poddawany procesowi rewitalizacji.
Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne zostaną zrealizowane bezpośrednio na wyznaczonym obszarze
rewitalizacji. Wszystkie podstawowe projekty rewitalizacyjne skupiają się na obszarze rewitalizacji i są z nim
ściśle powiązane. Stanowią one odpowiedź na zdiagnozowane problemy w obszarze rewitalizacji.
Trzy z zaplanowanych projektów podstawowych (Budowa i aranżacja ścieżek tematyczno – edukacyjnych,
Zintegrowana strategia rozwoju produktów turystycznych Łęczycy, Weekend w Łęczycy z Łódzką Koleją
Aglomeracyjną) wykraczają jednak poza obszar rewitalizacji tak, aby zapewnić rzeczywiste i trwałe rozwiązanie
problemów, dopełnianie się przestrzenne oraz mechanizm synergii efektów oddziaływania. Realizacja tych
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projektów przebiegać będzie głównie na obszarze rewitalizacji jednak część działań w ramach tych projektów
zostanie dodatkowo wykonana w otoczeniu obszaru rewitalizacji. Logika i natura tych projektów wymusza wyjście
poza obszar rewitalizacji, aby zapewnić kompleksowe rozwiązanie problemów i wykorzystać potencjał
endogeniczny obszarów bezpośrednio sąsiadujących z obszarem rewitalizacji, co pozytywnie wpłynie na
wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Podstawowe przyczyny poszerzenia obszaru
realizacji projektów wynikają:
 z chęci holistycznego rozwiązania zdiagnozowanego problemu (w przypadku Zintegrowanej strategii
rozwoju produktów turystycznych);
 z liniowego charakteru infrastruktury (w przypadku projektu Budowa i aranżacja ścieżek tematyczno –
edukacyjnych) oraz
 synergicznego podejścia do rozwiązania zdiagnozowanego problemu i integracji działań adresowanych
do mieszkańców i turystów jednocześnie (w przypadku projektu Weekend w Łęczycy z Łódzką Koleją
Aglomeracyjną).
Podkreślić należy, że wszystkie te projekty i działania będą bezpośrednio oddziaływać na procesy zachodzące w
obszarze rewitalizowanym. Będą to działania w zakresie m.in. integracji społecznej, edukacji oraz pobudzania
aktywności gospodarczej. Działania wykraczające poza obszar rewitalizacji realizowane będą przede wszystkim
w obszarze bezpośrednio przylegającym do obszaru rewitalizacji.
Zaplanowane w LPRGMŁ 2023 działania rewitalizacyjne, które realizowane będą w obszarze rewitalizacji i
dodatkowo w obszarze otaczającym zostały zaplanowane w taki sposób, aby eliminować czynniki zjawisk
kryzysowych w obszarze rewitalizacji i strefie bezpośrednio otaczającej. Rezultaty tych działań widoczne będą na
całym obszarze rewitalizacji, a także w obszarze sąsiadującym. Takie zaplanowanie działań rewitalizacyjnych jest
odpowiedzią na problemy związane z integracją społeczną i wykluczeniem społecznym całego obszaru
zdegradowanego zidentyfikowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy.
Ponadto przedsięwzięcia rewitalizacyjne z listy podstawowej zostały zaprojektowane z uwzględnieniem powiązań
przestrzennych obszaru rewitalizacji z resztą miasta, jak również potrzeb różnorodnych grup interesariuszy
(mieszkańców, przedsiębiorców, aktywnych obywateli, osób starszych, młodzieży, osób niepełnosprawnych).
Realizacja tych projektów i działań rewitalizacyjnych sprawi, że poprawi się sytuacja w obszarze rewitalizowanym
oraz będzie pozytywnie oddziaływać na obszary sąsiadujące. Wiele z zaplanowanych działań rewitalizacyjnych
dotyczy miejsc lub obiektów użyteczności publicznej, więc korzystać z nich będą mogli mieszkańcy obszaru
rewitalizacji oraz całego miasta. Podkreślić należy także, że wszystkie podejmowane projekty i działania o
skutkach przestrzennych powinny być każdorazowo poprzedzone analizą skutków przestrzennych, jakie będzie
za sobą niosła zmiana przeznaczenia rewitalizowanego terenu.
Zaplanowane projekty podstawowe mają zapewnić komplementarność przestrzenną przedsięwzięć
rewitalizacyjnych i służyć efektywnemu oddziaływaniu programu rewitalizacji na cały dotknięty kryzysem obszar.
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VII.

Charakterystyka
(obszary tematyczne)
uzupełniających projektów
rewitalizacyjnych

Dla zapewnienia kompleksowości i komplementarności procesów rewitalizacji realizowanych w Mieście Łęczyca
konieczne jest uzupełnienie działań podejmowanych w ramach projektów podstawowych przedsięwzięciami
dodatkowymi – uzupełniającymi. Ich realizacja wzmocni efekty uzyskane w ramach projektów podstawowych
i przyczyni się do realizacji celów i kierunków działań wskazanych w LPRGMŁ 2023. Uzupełniające
projekty/obszary tematyczne mają na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk powodujących
sytuację kryzysową. Ich doprecyzowanie nastąpi w trakcie realizacji LPRGMŁ 2023. Projekty będą
przygotowywane i realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb i możliwości rewitalizacji.
W sferze społecznej zaproponowane uzupełniające projekty/obszary tematyczne skoncentrowane są na problemach
związanych m.in. z wysokim poziomem bezrobocia, w tym szczególnie bezrobociem długotrwałym, a także z
problemmi wykluczenia społecznego różnych grup społecznych, z integracją międzypokoleniową. Konieczne jest
wsparcie osób starszych oraz rozbudowa usług medyczno-opiekuńczych oraz działań w zakresie profilaktyki zdrowia.
Ponadto w uzupełniających obszarach tematycznych znajdą się działania skoncentrowane na dostosowaniu
infrastruktury edukacyjnej i budowy systemu edukacji zgodnie z potrzebami rynku pracy.
Tabela 83. Lista uzupełniających projektów/obszarów tematycznych w sferze społecznej oraz ich powiązanie z
celami strategicznymi

Uzupełniające projekty/obszary tematyczne

powiązania ze
strategicznymi celami
i kierunkami działań

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel 1.2, 1.3

Rozwój usług wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, służących pomocą w pokonywaniu
trudnych sytuacji życiowych

Cel 1.2, 1.3

Rozwój wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży, kształcenia ogólnego oraz zawodowego i
ustawicznego

Cel 1.2

Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej

Cel 1.2

Rozwój infrastruktury pomocy społecznej

Cel 1.2

Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki

Cel 1.2, 1.3

Rozwój infrastruktury dla potrzeb podmiotów integracji społecznej

Cel 1.2, 1.3

Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i wspomaganego w powiązaniu z procesem aktywizacji
zawodowej

Cel 1.2
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Źródło: opracowanie własne

Tabela 84. Lista uzupełniających projektów/obszarów tematycznych w sferze gospodarczej oraz ich powiązanie z
celami strategicznymi

Uzupełniające projekty/obszary tematyczne

powiązania ze
strategicznymi celami
i kierunkami działań

Podnoszenie kluczowych kompetencji osób dorosłych znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Cel 1.2, 2.1

Działania służące tworzeniu lepszych warunków do rozwoju MŚP m.in. poprzez uzbrojenie terenów
inwestycyjnych

Cel 2.1, 1.1

Działania na rzecz rozwoju aktywizacji zawodowej i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Cel 1.2., 2.1

Działania na rzecz tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej

Cel 1.2, 2.1

Źródło: opracowanie własne

Działania realizowane w uzupełniających obszarach tematycznych w sferze gospodarczej powinny przyczynić się do
rozwiązania problemów związanych z bezrobociem, tworzeniem lepszych warunków do rozwoju MŚP, pobudzaniem
aktywności i przedsiębiorczości wśród mieszkańców Łęczycy oraz dostosowaniem umiejętności i kompetencji
mieszkańców Łęczycy do nowych wyzwań stojących na rynku pracy.
W sferze środowiskowej zaproponowane uzupełniające projekty/obszary tematyczne koncentrują się na problemach
związanych z niską świadomością ekologiczną mieszkańców Łęczycy, z potrzebą renaturyzacji terenów zielonych oraz
terenów czynnych przyrodniczo, a także koniecznością ograniczania źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń oraz
koniecznością poprawy efektywności energetycznej miasta.
Tabela 85. Lista uzupełniających projektów/obszarów tematycznych w sferze środowiskowej oraz ich powiązanie
z celami strategicznymi

Uzupełniające projekty/obszary tematyczne

powiązania ze
strategicznymi celami
i kierunkami działań

Działania w zakresie budowy pasywnych budynków użyteczności publicznej

Cel 1.1, 2.3

Działania na rzecz rozwoju oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych

Cel 1.1, 2.3

Działania w zakresie renaturyzacji terenów zielonych i terenów czynnych przyrodniczo

Cel 1.1, 2.3

Działania na rzecz kształtowania świadomości ekologicznej i aktywności proekologicznych

Cel 1.3, 2.3
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Źródło: opracowanie własne

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej zaproponowane uzupełniające projekty/obszary tematyczne
koncentrują się na problemach związanych z ochroną i kształtowaniem wartości historycznych, kulturowych,
zachowaniem dziedzictwa kulturowego i nadania obiektom nowych funkcji. Realizacja uzupełniających projektów
w ramach LPRGMŁ 2023 ma przyczynić się w tym zakresie do rozwiązania takich problemów jak degradacja terenów
pokopalnianych, degradacji przestrzeni publicznych, braku lub degradacji infrastruktury pieszej, rowerowej i drogowej w
obszarze rewitalizacji.

Tabela 86. Lista uzupełniających projektów/obszarów tematycznych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej i
technicznej oraz ich powiązanie z celami strategicznymi

Uzupełniające projekty/obszary tematyczne
Działania prowadzące do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub
gospodarczych

powiązania ze
strategicznymi celami
i kierunkami działań
Cel 1.1, 2.1, 2.2

Działania inwestycyjne w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
w istniejących obiektach instytucji kultury, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków, niezbędnych do zachowania pełnionych przez nie funkcji kulturalnych lub nadania im
takich funkcji

Cel 2.2, 2.3

Działania inwestycyjne w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym tworzenie lub
modernizacja miejsc rekreacji, wypoczynku, sportu i terenów zielonych (obejmująca również
obiekty małej architektury)

Cel 1.1, 2.2, 2.3

Działania inwestycyjne w zakresie np. budowy, przebudowy infrastruktury turystycznej, jak również
przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych oraz tworzenia lub rozwoju
produktów regionalnych

Cel 1.1, 2.2, 2.3

Działania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej i rozrywkowej

Działania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury pieszej, rowerowej i
drogowej

Cel 1.1, 1.3, 2.2, 2.3

Cel 1.1., 2.2, 2.3

Źródło: opracowanie własne

Dopełnieniem tematycznym projektów podstawowych jest katalog projektów uzupełniających. Stanowi on listę
działań komplementarnych koniecznych dla ograniczenia zjawisk kryzysowych i uruchomienia endogenicznych
mechanizmów rozwoju w obszarze rewitalizacji.
Projekty podstawowe i uzupełniające/obszary tematyczne zaproponowane w LPRGMŁ 2023 uzupełniają się i są
ze sobą powiązane logicznie i merytorycznie. Zaplanowane zostały tak, aby wzajemnie na siebie oddziaływać i
wyprowadzić obszar rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Projekty tworzą wspólną całość i przyczyniają się do
osiągnięcia wyznaczonych celów, co zwiększa bezpośrednie i pośrednie efekty działań rewitalizacyjnych.
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Podkreślić należy, że zdecydowana większość uzupełniających projektów rewitalizacyjnych/obszarów
tematycznych realizowana będzie bezpośrednio na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Zaplanowane projekty
uzupełniające stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy w obszarze rewitalizacji i stanowią uzupełnienie
podstawowych projektów rewitalizacyjnych. W LPRGMŁ 2023 możliwa będzie realizacja uzupełniających
projektów rewtalizacyjnych także w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji, jednak tylko i wyłącznie w przypadku gdy
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W LPRGMŁ 2023 wzięto pod uwagę konieczność zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów
rewitalizacyjnych, co oznacza konieczność wzajemnych powiązań pomiędzy projektami rewitalizacyjnymi
realizowanymi zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i w jego otoczeniu, ale oddziałującymi na obszar
poddawany procesowi rewitalizacji. Zaplanowane w LPRGMŁ 2023 uzupełniające działania rewitalizacyjne, które
realizowane będą w obszarze rewitalizacji i w obszarze otaczającym zostały zaplanowane w taki sposób, aby
eliminować czynniki zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji i strefie bezpośrednio z nim sąsiadującej.

ich realizacja będzie pozytywnie wpływać na eliminację zjawisk kryzysowych w obszarze rewitalizacji i obszarach
bezpośrednio z nim sąsiadujących. Ich realizacja ma wpłynąć na wykorzystanie potencjału endogenicznego
tkwiącego bezpośrednio w sąsiedztwie obszaru rewitalizacji (m.in. dziedzictwa kulturowego budującego
tożsamość i integrację mieszkańców). Realizacja tych projektów i działań rewitalizacyjnych ma również
przyczynić się do poprawy sytuacji w obszarze rewitalizowanym oraz będzie pozytywnie oddziaływać na obszary
sąsiadujące (m.in. na integrację społeczną, włączenie społeczne, edukację oraz aktywizację społecznogospodarczą mieszkańców). Rezultaty tych działań widoczne będą na całym obszarze rewitalizacji, a także w
obszarze otaczającym.
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Paleta projektów podstawowych i uzupełniających/obszary tematyczne w ramach LPRGMŁ 2023 tworzy
kompleksowy i komplementarny układ działań. Projekty są ze sobą powiązane logicznie i merytorycznie,
uzupełniają się i wzajemnie na siebie oddziałują. Tworzą wspólną całość i przyczyniają się do osiągnięcia
wspólnych celów. W konsekwencji nastąpi zwiększenie bezpośrednich i pośrednich efektów osiąganych zarówno
w wyniku realizacji projektów podstawowych, jak i uzupełniających/obszary tematyczne. Projekty realizowane w
ramach LPRGMŁ 2023 dopełniają się, a dzięki wspólnej realizacji tworzą wartość dodaną dla obszaru
rewitalizacji i całego miasta.
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Kompleksowość i
komplementarność działań
i projektów rewitalizacji
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VIII.

1. Kompleksowość i komplementarność projektów
LPRGMŁ 2023 ujmuje działania w sposób kompleksowy i komplementarny tworząc holistyczną koncepcję
interwencji na rewitalizowanym obszarze. Taka wewnętrzna logika i spójność działań spowodować powinna
kompleksowe rozwiązanie występujących na rewitalizowanym obszarze problemów przyczyniając się do jego
wyjścia z sytuacji kryzysowej i trwałego osiągnięcia zamierzonych efektów rewitalizacji.
Paleta zaproponowanych działań i projektów zapewnia koncentrację przestrzenną i problemową oraz uniknięcie
fragmentaryczności (sektorowości) działań. Wskazane projekty mają charakter zintegrowany, z punktu widzenia
celów, podmiotów realizujących, źródeł finansowania, obszarów tematycznych i oddziaływania przestrzennego.
LPRGMŁ 2023 ujmuje działania i projekty w sposób komplementarny i kompleksowy w różnych aspektach, tzn.:


z punktu widzenia tematycznego wskazuje działania i projekty o różnorodnym charakterze: społecznym,
gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym i środowiskowym, które wzajemnie się
dopełniają i tworzą całościowy i spójny pakiet aktywności zaplanowanych do realizacji na rzecz
rewitalizacji obszaru kryzysowego (przy czym każdy projekt łączy w sobie komponent społeczny i co
najmniej jeden dodatkowy obszar);



z punktu widzenia podmiotów realizujących działania wskazuje partnerstwo i współpracę różnych
podmiotów funkcjonujących w środowisku lokalnym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe,
lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy), tak aby zapewnić dopełnianie i koordynację aktywności lokalnych
podmiotów oraz wywołać efekt synergii na obszarze rewitalizowanym;



z punktu widzenia wdrażania projektów wskazuje paletę działań i projektów, które tworzą logiczną i
kompleksową interwencję, wewnętrznie koordynowaną. Działania i projekty rewitalizacyjne są
komplementarne i wzajemnie powiązane, a ich wdrażanie uruchamiać powinno mechanizmy synergii w
środowisku lokalnym.



z punktu widzenia finansowania procesów rewitalizacji wskazuje wielopodmiotowe współfinansowanie
realizowanych działań ze środków EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych i prywatnych podmiotów,
zapewniając tym samym finansowe zaangażowanie różnych podmiotów i funduszy funkcjonujących w
różnych sektorach i na różnych szczeblach zarządzania.
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Realizowane w ramach LPRGMŁ 2023 projekty mają charakter zintegrowany i oparte są na wielowymiarowym
partnerstwie: partnerstwie instytucjonalnym, publiczno-prywatnym oraz środowiskowym. Zaplanowane projekty
angażują różne podmioty, reprezentujące różne grypy interesariuszy (instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy). Partnerstwo w działaniach różnych podmiotów w ramach
LPRGMŁ 2023 tworzy relacje sieciowe w środowisku lokalnym oraz kreuje warunki do współpracy partnerów
lokalnych. Współdziałanie tych podmiotów ma na celu zapewnienie komplementarności problemowej i
podmiotowej w ramach LPRGMŁ 2023. Projekty/działania rewitalizacyjne wzajemnie powiązane podmiotowo,
tworzą mechanizmy synergii i umożliwiają synchronizację efektów oddziaływania.

Tabela 87. Partnerstwo i komplementarność pomiędzy działaniami różnych podmiotów
L
p.
1.

Nazwa projektu
Atrakcyjne
publiczne
rewitalizacji

w

Podmiot realizujący

przestrzenie Gmina Miasto Łęczyca
obszarze

Podmioty współpracujące przy
realizacji zadania
 Podmioty gospodarcze,
 Szkoła Podstawowa nr 4

2.

Weekend w Łęczycy z Łódzką Gmina Miasto Łęczyca
Koleją Aglomeracyjną









3.

Budowa i aranżacja ścieżek Gmina Miasto Łęczyca
tematyczno – edukacyjnych

 Miejskie placówki oświatowe,
 Miejskie instytucje kultury,
 Stowarzyszenia turystyczne działające
w Łęczycy
 Starostwo Powiatowe

4.

Rozbudowa
młodzieżowej Szkoła podstawowa nr 4
infrastruktury
noclegowowypoczynkowej

 Gmina Miasto Łęczyca
 Muzeum w Łęczycy
 Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy –
Łęczyca

5.

Zintegrowana
strategia Gmina Miasto Łęczyca
rozwoju
produktów
turystycznych Łęczycy

 Starostwo Powiatowe w Łęczycy
 Miejskie instytucje kultury, spotu i
rekreacji
 Organizacje pozarządowe
 Podmioty gospodarcze
 Media lokalne

6.

Aktywizacja i animacja życia Gmina Miasto Łęczyca
seniorów

 Organizacje pozarządowe
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 Miejskie instytucje kultury, edukacji

7.

Modernizacja dworca PKS w PKS Łęczyca Spółka z o. o.
Łęczycy

 Gmina Miasto Łęczyca

8.

Usługi medyczno-opiekuńcze Miejski Ośrodek Pomocy  Gmina Miasto Łęczyca
dla osób zależnych i Społecznej w Łęczycy
 Organizacje pozarządowe
niesamodzielnych

Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Szkoły ponadgimnazjalne w Łęczycy
Miejskie instytucje kultury
Media regionalne: TV, radio
Uniwersytet Łódzki
Organizacje pozarządowe
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Źródło: opracowanie własne

Projekty podstawowe łączą w sobie różne sfery oddziaływania, przy czym każdy z nich zawiera w sobie
komponent społeczny oraz inną sferę oddziaływania. Projekty podstawowe uzupełnione o pakiet projektów
uzupełniających tworzą łącznie spójny wewnętrznie i komplementarny układ działań rewitalizacyjnych.
Różnorodny charakter projektów i sfer ich oddziaływania zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów
zidentyfikowanych na obszarze rewitalizacji. Zaproponowana paleta projektów jest adekwatny do potrzeb
zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji. Projekty i działania rewitalizacyjne są komplementarne i wzajemnie
ze sobą powiązane, a ich wdrażanie uruchomić powinno mechanizmy mnożnikowe i efekt synergii w mieście.

Tabela 88. Komplementarność i charakter oddziaływania podstawowych projektów rewitalizacyjnych
LP.

1.

NAZWA PROJEKTU

Atrakcyjne
publiczne
rewitalizacji

172

przestrzenie
obszarze

Gospodarcza

Społeczna

Funkcjonalnoprzestrzenna

Środowiskowa

Techniczna











2.

Weekend w Łęczycy z Łódzką
Koleją Aglomeracyjną





3.

Budowa i aranżacja ścieżek
tematyczno – edukacyjnych





4.

Rozbudowa
młodzieżowej
infrastruktury
noclegowowypoczynkowej





5.

Zintegrowana
strategia
rozwoju
produktów
turystycznych Łęczycy





6.

Aktywizacja i animacja życia
seniorów

7.

Modernizacja dworca PKS

8.

Usługi medyczno-opiekuńcze
dla
osób
zależnych i
niesamodzielnych

Źródło: opracowanie własne
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2. Koncentracja i komplementarność przestrzenna
W LPRGMŁ 2023 zaplanowano pakiet różnorodnych działań, które mają na celu eliminację lub ograniczenie
negatywnych zjawisk powodujących sytuację kryzysową w mieście. Wszystkie działania i projekty skierowane są
na określony i zidentyfikowany dzięki diagnozie obszar rewitalizacji. Ich wspólne wdrożenie jest konieczne dla
zapewnienia kompleksowości i komplementarności uzyskanych efektów procesu rewitalizacji.
Wszystkie podstawowe i uzupełniające projekty rewitalizacyjne realizowane będą bezpośrednio na obszarze
rewitalizacji. Niektóre z nich, ze względu na swój charakter i specyfikę realizowanej interwencji (liniowy charakter
infrastruktury, konieczność holistycznego rozwiązania problemów), wykraczają poza granice rewitalizowanego
obszaru. Jest to jednak niezbędne dla wzmocnienia i zapewnienia kompleksowości i komplementarności procesu
rewitalizacji oraz trwałości efektów podejmowanych działań.
Zakłada się, że efekty zaplanowanych działań rewitalizacyjnych będą widoczne przede wszystkim w obszarze
rewitalizacji, jednak możliwe jest, że ich oddziaływanie będzie szersze, co oznacza, że będzie wykraczało poza
ten obszar, oddziałując pozytywnie na całe miasto Łęczycę.

Tabela 89. Powiązania pomiędzy projektami realizowanymi zarówno na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim
Nazwa projektu

Realizacja projektu
na obszarze rewitalizacji

poza obszarem rewitalizacji

Atrakcyjne przestrzenie publiczne w
obszarze rewitalizacji

▼

Weekend w Łęczycy z Łódzką Koleją
Aglomeracyjną

▼

►

Budowa i aranżacja ścieżek tematyczno
– edukacyjnych

▼

►

Rozbudowa młodzieżowej infrastruktury
noclegowo-wypoczynkowej

▼

Zintegrowana
strategia
rozwoju
produktów turystycznych Łęczycy

▼

Aktywizacja i animacja życia seniorów

▼

Modernizacja dworca PKS w Łęczycy

▼

Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób
zależnych i niesamodzielnych

▼

►
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Źródło: opracowanie własne
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IX.

Komplementarność i
kompleksowość działań
i źródeł finansowania

1. Indykatywne ramy finansowe dla podstawowych i uzupełniających projektów
rewitalizacyjnych
Projekty wskazane w LPRGMŁ 2023 będą finansowane z różnorodnych źródeł i instrumentów wsparcia, co
zapewni komplementarność finansowania projektów rewitalizacyjnych. Głównym źródłem finansowania
pozostają: EFRR, EFS i FS, z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania. Dla realizacji zasady
dodatkowości środków UE w LPRGMŁ 2023 zaplanowano także wykorzystanie środków finansowych
pochodzących z polityk i instrumentów krajowych. Źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych będą
zarazem środki budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałe środki (w
tym prywatne). Kluczowym źródłem finansowania LPRGMŁ 2023 będą środki krajowe wydatkowane w ramach
programów rządowych koordynowanych przez poszczególnych ministrów oraz ministerstwa. Uwzględnienie
różnorodności źródeł oraz zaangażowania środków prywatnych i publicznych zapewnia komplementarność
źródeł finansowania.
Tabela 90. Indykatywne ramy finansowania i potencjalne źródła finansowania podstawowych projektów
rewitalizacji
NAZWA PROJEKTU
Atrakcyjne przestrzenie publiczne
w obszarze rewitalizacji
Weekend w Łęczycy z Łódzką
Koleją Aglomeracyjną
Budowa i aranżacja ścieżek
tematyczno – edukacyjnych
Rozbudowa młodzieżowej
infrastruktury noclegowowypoczynkowej
Zintegrowana strategia rozwoju
produktów turystycznych Łęczycy
Aktywizacja i animacja życia
seniorów
Modernizacja dworca PKS w
Łęczycy
Usługi medyczno-opiekuńcze dla
osób zależnych lub
niesamodzielnych

Indykatywne
ramy finansowe

Środki własne

Środki
pochodzące z
EFRR, EFS

Inne zewnętrzne
środki publiczne

120 000 000 zł

5 000 000 zł

100 000 000 zł

15 000 000 zł

400 000 zł

50 000 zł

250 000 zł

100 000 zł

1 800 000 zł

450 000 zł

900 000 zł

450 000 zł

4 000 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

1 000 000 zł

300 000 zł

200 000 zł

0,00 zł

100 000 zł

1 500 000 zł

100 000 zł

1 200 000 zł

200 000 zł

1 000 000 zł

300 000 zł

600 000 zł

100 000 zł

5 000 000 zł

500 000 zł

4 000 000 zł

500 000 zł
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Źródło: opracowanie własne

Tabela 91. Indykatywne ramy finansowania i potencjalne źródła finansowania uzupełniających projektów
rewitalizacji
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Uzupełniające projekty/obszary tematyczne
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, służących pomocą w pokonywaniu
trudnych sytuacji życiowych
Rozwój wysokiej jakości edukacji dzieci i
młodzieży, kształcenia ogólnego, zawodowego i
ustawicznego
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej
Rozwój infrastruktury pomocy społecznej
Rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz
innych alternatywnych form opieki
Rozwój infrastruktury dla potrzeb podmiotów
integracji społecznej
Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i
wspomaganego w powiązaniu z procesem
aktywizacji zawodowej
Podnoszenie kompetencji kluczowych osób
dorosłych znajdujących się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy
Działania służące tworzeniu lepszych warunków do
rozwoju MŚP m.in poprzez uzbrojenie terenów
inwestycyjnych
Działania na rzecz rozwoju aktywizacji zawodowej i
wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców
Działania na rzecz tworzenia i rozwoju podmiotów
ekonomii społecznej
Działania w zakresie budowy pasywnych
budynków użyteczności publicznej
Działania na rzecz rozwoju oświetlenia
publicznego z wykorzystaniem urządzeń
energooszczędnych i ekologicznych
Działania na rzecz kształtowania świadomości
ekologicznej i aktywności proekologicznej
Działania prowadzące do przywrócenia lub
nadania obiektom nowych funkcji społecznych lub
gospodarczych
Działania inwestycyjne w zakresie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych w istniejących obiektach instytucji
kultury, przy zabytkach nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków, niezbędnych do zachowania
pełnionych przez nie funkcji kulturalnych
lub nadania im takich funkcji
Działania inwestycyjne w zakresie
zagospodarowania przestrzeni publicznej,

Indykatywne
ramy
finansowe

Środki
własne

Środki
pochodzące z
EFRR, EFS

Inne zewnętrzne
środki publiczne

2 000 000 zł

150 000 zł

1 600 000 zł

250 000 zł

2 000 000 zł

150 000 zł

1 600 000 zł

250 000 zł

1 500 000 zł

100 000 zł

1 200 000 zł

200 000 zł

3 000 000 zł

600 000 zł

2 000 000 zł

400 000 zł

3 000 000 zł

400 000 zł

2 000 000 zł

600 000 zł

3 000 000 zł

150 000 zł

2 400 000 zł

450 000 zł

2 000 000 zł

150 000 zł

1 600 000 zł

250 000 zł

2 000 000 zł

200 000 zł

1 600 000 zł

200 000 zł

2 500 000 zł

150 000 zł

2 000 000 zł

350 000 zł

3 000 000 zł

200 000 zł

1 500 000 zł

1 300 000 zł

1 500 000 zł

100 000 zł

1 200 000 zł

200 000 zł

1 000 000 zł

100 000 zł

800 000 zł

100 000 zł

4 000 000 zł

250 000 zł

2 000 000 zł

1 750 000 zł

4 000 000 zł

250 000 zł

2 000 000 zł

1 750 000 zł

800 000

50 000 zł

600 000 zł

150 000 zł

5 000 000 zł

2 000 000 zł

2 000 000 zł

1 000 000 zł

6 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

1 000 000 zł

6 000 000 zł

2 000 000 zł

3 000 000 zł

1 000 000 zł

funkcjonalnie powiązanej z obiektami
poddawanymi rewitalizacji, w tym tworzenie lub
modernizacja miejsc rekreacji, wypoczynku, sportu
i terenów zielonych (również obiekty małej
architektury).
Działania inwestycyjne w zakresie np. budowy,
przebudowy infrastruktury turystycznej, jak również
przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia
funkcji turystycznych oraz tworzenia lub rozwoju
produktów regionalnych.
Działania inwestycyjne w zakresie budowy i
modernizacji infrastruktury kulturalnej i
rozrywkowej
Działania inwestycyjne w zakresie budowy i
modernizacji infrastruktury pieszej, rowerowej i
drogowej

4 000 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

1 000 000 zł

3 000 000 zł

800 000 zł

1 000 000 zł

1 200 000 zł

7 500 000 zł

2 500 000 zł

4 000 000 zł

1000 000 zł

Źródło: opracowanie własne

2. Komplementarność źródeł finansowania
Ze względu na zróżnicowany charakter oraz wieloobszarowość projektów rewitalizacyjnych oraz
interdyscyplinarny charakter LPRGMŁ 2023 przewiduje się finansowanie ze środków publicznych (środki krajowe
i zagraniczne) oraz środków prywatnych, przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowych i źródeł
wsparcia. Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych są fundusze UE przewidziane do
realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS i EFRR).
Dodatkowym, komplementarnym źródłem finansowania są środki Krajowych Programów Operacyjnych (EFS,
EFRR, FS). Ponadto źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych będą środki budżetów jednostek
samorządu terytorialnego i budżetu państwa oraz fundusze celowe dedykowane działalności inwestycyjnej i
nieinwestycyjnej w różnych obszarach tematycznych m.in. ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa
kulturowego, polityka społeczna. Zgodnie z wymogiem komplementarności źródeł finansowania, planowane
projekty rewitalizacyjne w ramach LPRGMŁ 2023 uwzględniają uzupełnianie się i łączenie wsparcia z różnych
źródeł z uwzględnieniem środków EFRR, EFS i FS z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
Wśród środków prywatnych możemy wskazać środki pochodzące z dwóch źródeł tj. z rynku finansowego (kredyty
i pożyczki, leasing, gwarancje bankowe) oraz środki własne inwestorów prywatnych. Działania sektora
prywatnego w zakresie rewitalizacji mogą być finansowane również ze środków zewnętrznych tj. fundusze
europejskie, fundusze celowe (WFOŚiGW) oraz programy lokalne (np. zwolnienia od podatku od
nieruchomości w ramach programów pomocowych dla przedsiębiorców, dotacje na prace konserwatorskie).

Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 25. Źródła finansowania LPRGMŁ 2023

Różnorodność źródeł finansowania pozwala na realizację kompleksowych projektów przyczyniających się do
skoordynowanej, wieloaspektowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Ściśle jest ona związana z zasadą
komplementarności finansowej oraz zgodnie z zasadą dodatkowości środków UE. Możliwość korzystania ze
środków jest uzależniona od harmonogramu konkursów lub naborów wniosków, co determinuje też w dużej
mierze plan prac rewitalizacyjnych w ramach LPRGMŁ 2023. W większości projektów dofinansowanych
wymagany będzie wkład własny Beneficjenta.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-202033 (RPO WŁ 2014-2020) jest podstawowym
źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych zaplanowanych w LPRGMŁ 2023. W ramach jego VI osi
priorytetowej „Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu”, działanie VI.3 „Rewitalizacja i rozwój potencjału
społeczno-gospodarczego” mają być realizowane projekty rewitalizacyjne. Celem szczegółowym działania VI.3
jest przywrócenie lub nadanie funkcji społecznych i gospodarczych obszarom zdegradowanym co w efekcie
doprowadzi do niwelowanie negatywnych zjawisk związanych z problemami społecznymi. Dla realizacji
powyższego celu kluczowe będą kompleksowe projekty integrujące działania ze sfery: społecznej (rozwiązanie
problemów społecznych takich jak: bezrobocie, wykluczenie społeczne, niski poziom kapitału ludzkiego),
gospodarczej (tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości), przestrzenno-funkcjonalnej (integracja i
aktywizacja przestrzeni publicznych), technicznej (modernizacja budynków i infrastruktury technicznej),
środowiskowej (działania zwiększające efektywność energetyczną, służące wykorzystaniu terenów
zdegradowanych).
Realizacja projektów w omawianym działaniu (VI.3) ma prowadzić do osiągnięcia długotrwałych i wymiernych
korzyści społeczno-gospodarczych, rozumianych jako zmniejszenie ubóstwa, wzrost aktywności społecznej,
ożywienie gospodarczego oraz zapewnienie szerokiego dostępu do usług publicznych wysokiej jakości.

Rysunek 26. Wsparcie projektów rewitalizacji w ramach działania VI.3 „Rewitalizacja i rozwój potencjału
społeczno-gospodarczego” (RPO WŁ 2014-2020)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WŁ 2014-2020.

Jako komponent projektów rewitalizacji mogą być realizowane działania tj.: termomodernizacja budynku
mieszkalnego (w odniesieniu do części wspólnych budynku), instalacja monitoringu lub oświetlenia w celu
podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego, budowa, przebudowa, rozbudowa drogi lokalnej (gminnej,
powiatowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowa, przebudowa, podłączenie do infrastruktury sieciowej na
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Uchwała Nr 1674/2016
Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2016 roku
33

obszarze objętym projektem w celu zapewnienia dostępu obiektów i terenów rewitalizowanych do podstawowych
usług komunalnych oraz inwestycje w zakresie kultury.
Projekty LPRGMŁ 2023 będą realizowane w ramach poddziałania VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału
społeczno-gospodarczego wspierającego projekty w regionie łódzkim (z wyłączeniem projektów miasta Łódź oraz
projektów w formule ZIT). W ramach poddziałania VI.3.2 wsparcie będą mogły uzyskać: jednostki samorządu
terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, jednostki
sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, organy administracji rządowej oraz ich jednostki
podległe, organizacje pozarządowe kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych, instytucje kultury, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, LGD, szkoły wyższe jednostki
naukowe, przedsiębiorcy.
Finansowanie działań rewitalizacyjnych w odniesieniu do interwencji EFS przybierze formę realizacji projektów
komplementarnych w ramach poszczególnych działań i poddziałań RPO WŁ na lata 2014-2020. Głównym celem
powyższego wsparcia jest wzmacnianie rewitalizowanej przestrzeni przedsięwzięciami o charakterze społecznym
tj. aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, rozwój usług
społecznych, ekonomia społeczna.
Wymiar terytorialny interwencji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji będzie realizowany
przede wszystkim poprzez ustanowienie preferencji oraz zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektów
wynikających z programów rewitalizacji w ramach poszczególnych działań i poddziałań. W zakresie wsparcia z
EFRR, głównym źródłem finansowania projektów rewitalizacyjnych jest działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój
potencjału społeczno-gospodarczego. Dodatkowo, w zakresie wsparcia z EFRR, realizowane będą projekty
wspierające działania rewitalizacyjne m.in. w kontekście inwestycji w zakresie transportu, gospodarki
niskoemisyjnej, kultury, usług społecznych.

Działania II.1 Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne;



Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski;



Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków;



Działania IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza;



Działania V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna, Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna;



Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i
infrastruktura kultury;



Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej;



Działania VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjnokomunikacyjne;



Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej;



Działania VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie
aktywności zawodowej osób po 29 roku życia;



Działanie VIII.3, Wsparcie przedsiębiorczości Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w
formach bezzwrotnych;
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Zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na
lata 2014-2020, metoda preferencji, dotyczyć będzie między innymi projektów mieszczących się w poniższych
zadaniach:



Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym;



Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie
IX.2.1, Usługi społeczne i zdrowotne;



Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii
społecznej.

Krajowe Programy Operacyjne (KPO)
Istotnym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych mogą być środki desygnowane w ramach KPO
tj. Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Program Operacyjny Wiedza –
Edukacja - Rozwój (PO WER). POIiŚ koncentruje się na finansowaniu szeroko rozumianej ochrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego i ma na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska,
powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne.
Mimo, iż w POIiŚ nie przewidziano odrębnych działań dedykowanych projektom rewitalizacyjnym zakres jego
interwencji pozwala na realizację projektów w ramach wybranych działań, szczególnie tych gdzie cele
środowiskowe są komplementarne z działaniami na rzecz spójności społecznej, gospodarczej, gdzie głównym
priorytetem jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. Kluczowymi
obszarami w tym zakresie są działania podnoszące efektywność ochrony środowiska m.in.: inwestycje
prowadzące do oszczędności energii lub do wzrostu efektywności energetycznej, modernizacja i rozwój
ciepłownictwa, działania w sektorze transportu, oszczędne gospodarowanie zasobami środowiska oraz eliminacja
i neutralizacja negatywnych skutków oddziaływania użytkowników środowiska.
Rysunek 27. Krajowe Programy Operacyjne jako źródło finansowania rewitalizacji

Źródło: opracowanie własne.

W ramach PO WER zaplanowano bezpośrednie wsparcie rewitalizacji. Indykatywna alokacja UE planowana na
projekty rewitalizacyjne dotyczy wszystkich działań w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy34,
a źródłem finansowania jest EFS. Głównym celem Osi Priorytetowej I jest zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Cel ten będzie realizowany poprzez działania:
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34

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty
pozakonkursowe),
Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty
konkursowe)
Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

Program Operacyjny Wiedza – Edukacja - Rozwój 2014-2020 https://www.powerokugov.pl/media/17361/SZOOPPOWER24032016.pdf

PO WER stwarza również możliwość wsparcia projektów rewitalizacyjnych LPRGMŁ 2023 odnoszące się do
szeroko rozumianej sfery społecznej. Działania realizowane w ramach PO WER mogą pośrednio lub jako
element większego przedsięwzięcia stanowić wkład w realizację projektów rewitalizacyjnych.

Fundusze celowe
Źródłem finansowego wsparcia wieloelementowych i wielotematycznych projektów rewitalizacji są fundusze
celowe, których istotą jest przeznaczanie środków wyłącznie na przedsięwzięcia o ściśle określonym zakresie i
zdefiniowanych celach. Wsparcie może przybierać formę preferencyjnych pożyczek i kredytów (pomoc zwrotna)
oraz dotacji (pomoc bezzwrotna).
Rysunek 28. Zakres finansowania procesów rewitalizacji z funduszy celowych

Źródło: opracowanie własne.

Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020
Fundusz wspiera projekty, których celem jest:


aktywizacja społeczności lokalnej w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej oraz tworzenie warunków
rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego,



inicjowanie i rozwój form integracji społecznej oraz współpracy,



rozwijanie wolontariatu, inicjowanie i poprawa zdolności organizacji pozarządowych,



wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz rozwijania edukacji obywatelskiej i
kompetencji społecznych,



wspieranie tworzenia partnerstw i innych form współpracy służących aktywizacji obywateli i przekazywaniu
im realizacji zadań publicznych.

Beneficjentem wsparcia są podmioty sektora społecznego (pozarządowego), których istotą działania jest
angażowanie społeczności w działalność na rzecz środowiska lokalnego oraz stymulowanie postaw
obywatelskich. Osią program są 4 priorytety: Priorytet 1. Małe inicjatywy, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo,
Priorytet 3. Aktywni obywatele, Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe35.

35

Szerzej Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020, listopad 2013.
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Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz fundusze wojewódzkie
(Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW) wspierają działania z zakresu
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Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

budowania potencjału przyrodniczego, ochrony poszczególnych komponentów środowiska (powietrza, wody,
przestrzeni) oraz edukacji ekologicznej. Beneficjentami funduszu mogą być: samorządy lokalne, państwowe
jednostki budżetowe, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne.
Dla realizacji LPRGMŁ 2023 istotnym źródłem finansowego wsparcia powinien być Wojewódzki Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którego priorytety na lata 2017-2020 to: ochrona powietrza,
gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami
wodnymi, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej oraz inne działania ochrony środowiska i projekty
międzydziedzinowe (m.in. opracowanie programów, planów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz edukacja ekologiczna).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundusz przeznacza środki między innymi na:


przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,



pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą lub rolniczą,



wsparcie imprez sportowych kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych



warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,



likwidację barier architektonicznych,



wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych,



wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Głównymi odbiorcami pomocy z PFRON są pracodawcy, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne.
Ważną drogą udzielania pomocy ze środków PFRON są organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
które realizują różne projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dzieci (pomoc dziecku i jego rodzicom).
O środki z PFRON można ubiegać się w ramach programów lub konkursów, m.in. „Aktywny samorząd”, Program
"Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami", „Program wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla
osób niepełnosprawnych (treść obowiązująca od dnia 2 czerwca 2016 roku)”, „Program wyrównywania różnic
między regionami III, Wsparcie Inicjatyw”, Program „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w
administracji i służbie publicznej”, Pilotażowy program „Absolwent”, Pilotażowy program „Praca - integracja”.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i
remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, oraz właścicieli części budynków
mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Fundusz obsługiwany jest przez Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK), który udziela pomocy w formie tzw. premii (termomodernizacyjnej, remontowej i
kompensacyjnej). Zasady przyznawania i wypłacania przez Bank Gospodarstwa Krajowego premii
termomodernizacyjnych, remontowych i kompensacyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów
reguluje ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223,
poz.1459, z późn.zm.). W ramach Fundusz możliwe są ścieżki finansowania tj. premia termomodernizacyjna,
premia remontowa, premia kompensacyjna36.
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Fundusz Pracy
Fundusz może stanowić źródło wsparcia projektów rewitalizacyjnych LPRGMŁ 2023, dotyczących głównie
aktywnych formy przeciwdziałania bezrobociu, tj. szkoleń, staży, poradnictwa zawodowego, ale również
podejmowania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, działalności gospodarczej, doposażenia
stanowisk pracy, a realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

36

Więcej na portalu internetowym Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podstawowym instrumentem stymulującym rozwój zasobów ludzkich jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS),
który stanowi wydzieloną pulę 2% przychodów Funduszu Pracy37 (FP). Wśród zasad korzystania z Krajowego
Funduszu Szkoleniowego jest m.in. zasada, iż środki KFS otrzymane z powiatowego urzędu pracy pracodawca
może przeznaczyć na ściśle określone cele takie jak np.: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy
pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie
umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Tematyczne programy wsparcia
W zależności od zakresu tematycznego projektów rewitalizacji, wskazanych w LPRGMŁ 2023, źródłem wsparcia
mogą być środki publiczne (krajowe) uruchamiane w ramach programów krajowych. Szczególnie istotne są
programy koncentrujące się na kwestiach społecznych tj. wykluczenia społecznego i wsparcia osób starszych
oraz rozwoju kultury, jak również ochrony dziedzictwa kulturowego.
Rysunek 29 .Wybrane krajowe programy wsparcia projektów rewitalizacji w LPRGMŁ 2023

Źródło: opracowanie własne.

Program Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2023 (AFPWS 2020) jest
programem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym celem jest: włączanie i wzmacnianie
uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym osób wykluczonych społecznie oraz rozwój systemu aktywnej
integracji poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych38.
Projekty LPRGMŁ 2023 wpisują się w szeroki wachlarz działań zdefiniowanych w ww. Programie, a dotyczących
wyzwań takich jak:
1.

Polepszenie sytuacji osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez popularyzowanie
wielosektorowej animacji aktywnych form pomocy (w tym zatrudnienia socjalnego z wykorzystaniem idei
partnerstwa).

2.

Zapewnienie wyższej jakość usług dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3.

Włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animację i edukację w tworzeniu przestrzeni dla jej
aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie indywidualnych kompetencji
społecznych.

4.

Aktywizowanie i kształcenie młodzieży w zakresie nabycia umiejętności społecznych oraz proponowanie
form spędzania czasu wolnego jako działań o charakterze profilaktycznym.
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Przychodów uzyskanych z obowiązkowych składek na FP w roku przed rokiem poprzedzającym rok, dla którego sporządzany jest plan finansowy.
Wysokość środków KFS ustalana jest na każdy rok budżetowy w planie finansowym Funduszu Pracy w tzw. ustawie okołobudżetowej.
http://www.mpips.gov.pl/praca/instrumenty-rozwoju-zasobow-rynku-pracy/
38 Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2025.
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Projekty LPRGMŁ 2023 dotyczące szeroko rozumianej polityki społecznej ukierunkowane na włączenie
społeczne jednostek lub grup osób, w tym także rodzin doświadczających ubóstwa i wykluczenia z różnych
przyczyn, mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach dostępnych konkursów. Beneficjentami Programu
Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020, mogą być jednostki samorządu
terytorialnego oraz organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.).

Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS), stwarza warunki dla
realizacji różnych projektów społecznych wskazanych w LPRGMŁ 2023, dedykowanym osobom starszym (osób
powyżej 60 roku życia), których główną osią jest poprawa jakości życia poprzez włączenie seniorów w życie
społeczności lokalnych i ukierunkowanie ich aktywności oraz inicjowanie i rozwijanie integracji wewnątrz- i
międzypokoleniową. Głównym celem wsparcia jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego
starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.
Program koncentruje się na finansowaniu działań w ramach czterech priorytetów:
Priorytet I. Edukacja osób starszych,
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową,
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych,
Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)39.
Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu są
m.in. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w tym spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek
samorządu terytorialnego). W efekcie program ten umożliwia współpracę międzysektorową np. między
organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i jednostkami samorządu terytorialnego.
W ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, mogą być finansowane projekty
rewitalizacyjne dotyczące ochrony (zachowania) i rozwoju dziedzictwa kulturowego (zarówno materialnego, jak i
niematerialnego), rozwoju infrastruktury kulturalnej, a także wspierania aktywności i edukacji kulturalnej
mieszkańców (z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej oraz literatury i promocji czytelnictwa).
Corocznie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazuje Programy, które są wyznacznikiem
priorytetowych działań i obszarów wsparcia oraz określa ich zakres merytoryczny. Mimo zmian i korekt
Programów, główne kierunki wsparcia zostają zachowane. W 2017 roku wskazano 4 główne grupy Programów
tj.:40
Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej m.in. Program Kultura dostępna celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do
szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Program Edukacja kulturalna - celem
programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału
społecznego.

2.

Programy z zakresu literatury i promocji czytelnictwa m.in. Program Partnerstwo dla książki strategicznym cele programu jest zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i
wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek) Program ma charakter pilotażowy, a jego dalszy
rozwój uzależniony jest od wyników pierwszej edycji.

3.

Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego m.in. Program Ochrona zabytków - celem jest
zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków
nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

4.

Programy infrastrukturalne tj.: Program Infrastruktura kultury - celem programu jest stworzenie
optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę
infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze. Program
Infrastruktura domów kultury - celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla
działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej
i animacji kultury poprzez zwiększenia jego potencjału edukacyjno – animacyjnego tym poprawy stanu
infrastruktury kultury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej i podnoszącej jej atrakcyjność,
wdrażania nowoczesnych technologii, wzmocnienia działalności o charakterze ponadregionalnym.
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39
40

Szerzej Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Warszawa 2013.
Opracowanie własne na podstawie http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017.php

Norweski Mechanizm Finansowy i EEA Grants
Środki Mechanizmu Finansowego, znanego jako "EEA Grants" i "Norweski Mechanizm Finansowy” w lata 20142021 będą wydatkowane w ramach 5 obszarów priorytetowych tj. innowacje, badania, edukacja i
konkurencyjność (1); włączenie społeczne, zatrudnienie młodzieży i redukcji ubóstwa (2); środowisko, energia,
zmiany klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (3); kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre rządy, prawa i
wolności (4);wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (5) w ramach których określono 23 obszary
programowe wsparcia41.
O wsparcie mogą ubiegać się projekty LPRGMŁ 2023 dotyczące włączenia społecznego, integracji i aktywizacji
społecznej, ochrony dóbr kultury i środowiska przyrodniczego (w tym projekty inwestycyjne i nieinwestycyjne)
oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Polska pozostanie największym beneficjentem środków
norweskich i EOG - alokacja przewidziana dla naszego kraju to 809,3 mln euro, co znacznie zwiększa szanse na
pozyskania środków przez beneficjentów, w tym samorządy lokalne.

Dotacje i programy fundacji
Fundacja im. Stefana Batorego będąca niezależną, niedochodową organizacją pozarządową o statusie
organizacji pożytku publicznego ma istotny wkład w rozwój demokracji i budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, dlatego też może stanowić ważne źródło finansowania projektów i działań LPRGMŁ 2023
dotyczących aktywizacji społecznej oraz przeciwdziałania problemom i dysfunkcjom społecznym w środowisku
lokalnym. Podstawową metodą działania Fundacji jest udzielanie dotacji na przedsięwzięcia podejmowane przez
organizacje pozarządowe. Fundacji wspiera projekty skoncentrowane na działaniach prospołecznych, tj. rozwój
kapitału społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców oraz
wyrównywanie szans edukacyjnych i włączanie społeczne, jak również przeciwdziałania uzależnieniom
polegające na zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego42.
Fundacja im. Stefana Batorego administruje funduszami powierzonymi jej przez firmy i osoby prywatne. W
ramach funduszu powierzonego wspierane są projekty skierowane do konkretnej społeczności lokalnej (w
przypadku firmy np. na terenie jej działania, w przypadku darczyńcy prywatnego – w rejonie Polski, z którym
czuje się związany) lub do wybranej grupy odbiorców (dzieci, młodzież, kobiety, osoby starsze, osoby
niepełnosprawne) lub też na wskazane konkretne cele (np. nagrody czy stypendia dla młodzieży).

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

41
42

Summary of results – consultation on the draft ‘Blue Book’ for the EEA and Norway Grants 2014-2021, www.eeagrants.org/bluebook.
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne

Strona

185

Formuła Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) jest innowacyjną metodą realizacji projektów samorządowych,
w tym rewitalizacyjnych oraz alternatywą dla dotychczas realizowanych projektów sektora publicznego. PPP
stanowi potencjalną drogę finansowania projektów rewitalizacyjnych LPRGMŁ 2023. Z perspektywy projektów
rewitalizacyjnych istotna jest identyfikacja przez sektor publiczny potrzeb i możliwości oraz oczekiwanych efektów
realizacji przedsięwzięcia w formule PPP. Zasadnicze kwestie partnerskiej współpracy sektora publicznego i
prywatnego określa ustawa z 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawa z 9 stycznia
2009 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
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III.

Partycypacja
i partnerstwo
w procesie rewitalizacji

1. Partycypacja społeczna jako fundament procesu rewitalizacji
Dla skutecznego i efektywnego wdrażania założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na
lata 2017-2023 należy przyjąć dwie zasady:
1. Zasadę partnerstwa – zapewnia ona współpracę poszczególnych interesariuszy procesu rewitalizacji,
którymi są m.in. mieszkańcy, instytucie publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.
2. Zasadę partycypacji społecznej – związaną z włączaniem mieszańców oraz inne podmioty w proces
decydowania oraz realizacji projektów rewitalizacyjnych.
W celu ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji niezbędna jest integracja i współdziałanie
przedstawicieli różnych grup społeczno-ekonomicznych. Na każdym etapie opracowania i wdrażania założeń
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 uwzględniony został współudział
interesariuszy procesu rewitalizacji. Interesariusze procesu rewitalizacji włączeniu zostali już na etapie
diagnozowania potrzeb, tworzenia projektów rewitalizacyjnych, a następnie ich udział będzie uwzględniany na
etapie wdrażania i monitorowania zapisów LPRGMŁ 2023.
Program rewitalizacji jest kompleksowym, perspektywicznym dokumentem, którego realizacja założeń ma za
zadanie spowodować pozytywne zmiany społeczne i gospodarcze na obszarze rewitalizacji i poza nim. Skutki
realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 odczuwane będą przez
mieszkańców i wszystkie podmioty zlokalizowane na obszarze rewitalizacji, dlatego niezbędne jest włączenie w
prace nad tym dokumentem, a także przy jego wdrażaniu mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego,
pozarządowego i prywatnego.
Przy opracowywaniu LPRGMŁ 2023 zastosowane zostały zarówno czynne jak i bierne metody partycypacji
społecznej, które zapewnić miały udział jak najszerszego grona interesariuszy procesu rewitalizacji. Na każdym
etapie prac nad dokumentem, począwszy od przygotowania programu (diagnoza i programowanie) do wdrażania
jego założeń włączone zostały różne grupy społeczno-ekonomiczne, co pozwoliło na zdefiniowanie zjawisk
kryzysowych, oszacowanie potrzeb rewitalizacyjnych, wypracowanie możliwych rozwiązań, wspólne
przygotowanie projektów rewitalizacyjnych.
W celu przeprowadzenia efektywnego i skutecznego procesu partycypacji społecznej zadbano o jakość
komunikacji pomiędzy władzami oraz interesariuszami procesu rewitalizacji. W procesie rewitalizacji ważne jest
zbudowanie odpowiedniej atmosfery, która sprzyjać będzie współpracy między mieszkańcami, przedstawicielami
sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego w programowaniu i realizacji założeń LPRGMŁ 2023.

Konsultacje społeczne w trakcie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na
lata 2017-2023 wskazały, że w Łęczycy występuje niskie zaangażowanie mieszkańców oraz organizacji
pozarządowych w sprawy lokalne, a także widoczna jest niska identyfikacja mieszkańców z miastem. Ponadto
zdiagnozowano występowanie dużego rozwarstwienia społecznego mieszkańców na obszarze rewitalizacji oraz
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W związku z powyższym w procesie budowania LPRGMŁ 2023 przyjęto zasady, którymi powinny kierować się
władze samorządowe w procesie realizacji założeń dokumentu oraz w celu zapewnienia dobrej jakości
komunikacji społecznej. Wśród najważniejszych zasad jest dwustronny przepływ informacji, zapewnienie
rzetelnej i wiarygodnej informacji oraz diagnozy sytuacji, systematyczne publikowanie informacji, powszechny,
wieloetapowy, różnorodny charakter metod i sposobów konsultacji społecznych, a także angażowanie różnych
grup interesariuszy na każdym etapie procesu rewitalizacji.
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Szczególną rolę w tym procesie odgrywa komunikacja społeczna. Do najważniejszych czynników wpływających
na proces komunikacji między podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji zalicza się zapewnienie
skutecznego przepływu informacji. Dlatego też władza samorządowa zobligowana jest do informowania
mieszkańców oraz innych interesariuszy procesu rewitalizacji o planowanych i realizowanych działaniach.
Ponadto władza samorządowa powinna zapewnić możliwość wyrażania opinii, wskazywania swoich potrzeb,
inicjowania działań, zgłaszania nowych rozwiązań przez różne grupy interesariuszy procesu rewitalizacji.

niekorzystnej struktury wiekowej jego mieszkańców. Uwarunkowania te utrudniają przeprowadzenie procesu
partycypacji społecznej, dlatego też konieczne jest podjęcie następujących działań:
1. Prowadzenie przez cały okres realizacji założeń LPRGMŁ 2023 kampanii promocyjno-edukacyjnej o
procesie rewitalizacji;
2. Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy i innych zwyczajowo przyjętych
miejscach informacji o postępach we wdrażaniu programu oraz działań rewitalizacyjnych,
3. Bieżące informowanie przez Burmistrza Miasta Łęczycy mediów lokalnych o postępach we wdrażaniu
programu oraz działań rewitalizacyjnych oraz bieżące publikowanie w mediach społecznościowych
informacji o postępach we wdrażaniu programu oraz działań rewitalizacyjnych,
4. Organizacja cyklicznych spotkań konsultacyjnych, które będą prowadzone w oparciu o zróżnicowane
metody, które dostosowane będą różnych grup społecznych i konsultowanych zagadnień.
5. Budowanie pozytywnego wizerunku obszaru rewitalizacji, jako miejsca bezpiecznego oraz atrakcyjnego
miejsca spędzania wolnego czasu oraz zamieszkania.
6. Budowanie sieci partnerstwa na rzecz rozwoju miasta, w tym szczególnie rozwoju obszaru rewitalizacji,
7. Integracja partnerów procesu rewitalizacji oraz tworzenia warunków do podejmowania wspólnych
przedsięwzięć oraz projektów,
8. Prowadzenie dialogu społecznego pomiędzy różnymi partnerami i interesariuszami w zakresie działań
rewitalizacyjnych.
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W procesie realizacji LPRGMŁ 2023 szczególne znaczenie ma sposób i narzędzia komunikacji Koordynatora ds.
Rewitalizacji oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji z interesariuszami tego procesu. Konieczne jest
opracowanie systemu komunikacji w tym zakresie. Proponowane działania, które należałoby podjąć w tym
zakresie to m.in. umieszczanie na stronie urzędu i w innych miejscach zwyczajowo przyjętych informacji o
postępach we wdrażaniu LPRGMŁ 2023, przesyłanie informacji do lokalnych mediów, a także organizowanie
cyklicznych spotkań z potencjalnymi partnerami procesu rewitalizacji.

2. Proces uspołeczniania LPRGMŁ 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 opracowywany był przy udziale
mieszkańców oraz wszystkich grup interesariuszy procesu rewitalizacji, którzy byli żywo zainteresowani tym
procesem.
Proces uspołeczniania LPRGMŁ 2023 realizowany był poprzez kampanię informacyjno-edukacyjną oraz poprzez
spotkania i działania konsultacyjne. W procesie uspołeczniania LPRGMŁ 2023 użyte zostały czynne oraz bierne
formy partycypacji społecznej.
Do biernych form, które polegają na jednostronnej komunikacji między jednostką samorządu terytorialną a
mieszkańcami, użytych w procesie tworzenia LPRGMŁ 2023 zaliczyć można:
1. Umieszczanie informacji na stronie internetowej miasta (specjalnie utworzona postrona www) i BIP;
2. Umieszczanie informacji na portalach społecznościowych;
3. Plakaty informujące o konsultacjach społecznych;
4. Artykuły, informacje w lokalnych mediach.
Formy bierne mają głównie charakter informacyjny i edukacyjny.
Czynne formy partycypacji natomiast mają charakter dwukierunkowy. Polegają na dwustronnej komunikacji
między jednostką samorządu terytorialnego a interesariuszami procesu rewitalizacji. Formy czynne partycypacji
mają charakter zarówno informacyjny jak i konsultacyjny. W trakcie przygotowania LPRGMŁ 2023 użyto
następujących czynnych form partycypacji społecznej:
1. Otwarte spotkania i warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców, przedstawicieli podmiotów sektora
prywatnego, społecznego oraz radnych Rady Miejskiej;
2. Warsztaty dla uczniów liceum;
Spotkaniom i warsztatom towarzyszyły prezentacje, dyskusje, wspólne generowanie pomysłów, udostępnianie
materiałów w formie elektronicznej wraz z możliwością zgłaszania pisemnych uwag, propozycji, zgłaszania
nowych projektów.
Za równo bierne jak i czynne formy partycypacji społecznej były stosowane przez cały okres pracy nad
dokumentem.
Proces uspołecznienia LPRGMŁ 2023 realizowany był przede wszystkim przez działania edukacyjnoinformacyjne oraz szereg spotkań i działań konsultacyjnych, które odbywały się od lutego do maja 2017 roku. W
okresie od marca do kwietnia 2017 roku zorganizowano otwarte spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcami oraz radnymi Rady
Miejskiej.
Pierwsze spotkanie zorganizowane zostało 2 marca 2017 roku Skierowane było do pracowników Urzędu
Miejskiego w Łęczycy oraz przedstawicieli jednostek publicznych z terenu Miasta Łęczycy. W spotkaniu
uczestniczyły łącznie 32 osoby. Spotkanie miało głównie charakter informacyjno-edukacyjny obejmujący:

b) Rozmowy z poszczególnymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz podległych instytucji
publicznych dotyczących danych oraz zjawisk kryzysowych na terenie miasta.
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Na spotkaniu omówiono różnicę między lokalnym programem rewitalizacji a gminnym programem
rewitalizacji. Następnie wskazane zostały poszczególne elementy dokumentu, harmonogram prac wraz z
zaangażowaniem lokalnej społeczności na poszczególnych etapach opracowywania dokumentu;
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a) Prezentację dotyczącą procesu rewitalizacji, wymogów stawianych programom rewitalizacji, cechach
oraz specyfiki programów rewitalizacyjnych.

Następne spotkanie odbyło się 20 marca 2017 roku. Spotkanie to miało przede wszystkim charakter
informacyjno-edukacyjny oraz konsultacyjny. Spotkanie obejmowało cztery elementy:



Prezentację podstawowych, ale z punktu widzenia lokalnej społeczności najważniejszych informacji o
procesie rewitalizacji, przygotowywanym programie, zaangażowaniu mieszkańców, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych instytucji na każdym etapie procesu rewitalizacji. Zostały
wskazane poszczególne elementy dokumentu, harmonogram prac na dokumentem wraz z
zaangażowaniem lokalnej społeczności na poszczególnych etapach opracowywania dokumentu;



Prezentację wniosków z opracowywanej diagnozy problemów i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej,
gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz funkcjonalno-przestrzennej w Mieście Łęczyca;



Przeprowadzenie badania społecznego dotyczącego zjawisk kryzysowych i potrzeb rewitalizacyjnych;



Dyskusję moderowaną o problemach i zjawiskach kryzysowych w Mieście.

Kolejne spotkanie konsultacyjne odbyło się 5 kwietnia 2017 roku. Spotkanie obejmowało następujące
zagadnienia:



Prezentację wniosków z opracowywanej diagnozy problemów i zjawisk kryzysowych w sferze społecznej,
gospodarczej, technicznej, środowiskowej oraz przestrzennej w Mieście Łęczyca;



Prezentację wyników ankiety dotyczącej zjawisk kryzowych i potrzeb rewitalizacyjnych.



Prezentację oraz dyskusję moderowaną dotyczącą delimitacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w mieście Łęczyca;

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano również warsztaty konsultacyjne w Liceum
Ogólnokształcącym nr 1 w Łęczycy, które odbyły się 4 i 5 kwietnia 2017 roku W warsztatach wzięło udział prawie
75 osób.
Z kolei spotkanie dotyczące prac nad projektami rewitalizacyjnymi odbyło się 10 kwietnia 2017 roku Spotkanie
dedykowane było potencjalnym inicjatorom i realizatorom działań rewitalizacyjnych m.in. organizacjom
pozarządowym, jednostkom kulturalnym i oświatowym w Łęczycy, przedsiębiorcom. Spotkanie obejmowało:


Prezentację wyników badania społecznego dotyczącą zjawisk kryzowych i potrzeb rewitalizacyjnych w
Łęczycy;



Prezentację dotyczącą obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w mieście Łęczyca wraz z
dyskusją moderowaną;



Prezentację zasad i cech projektów rewitalizacyjnych;



Dyskusję o projektach rewitalizacyjnych;



Pracę w grupach dotyczącą działań i projektów rewitalizacyjnych.
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Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbyło się 21 kwietnia 2017 roku skierowane było do radnych Rady Miejskiej w
Łęczycy. Spotkanie obejmowało następujące elementy:


Prezentację dotyczącą obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w mieście Łęczyca;



Prezentację wstępnych założeń projektów rewitalizacyjnych;



Dyskusję moderowaną o projektach rewitalizacyjnych

Ponadto w trakcie przygotowania LPRGMŁ 2023 odbyło się kilka roboczych spotkań w Łęczycy oraz w Łodzi, w
których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Łęczycy, eksperci, pracownicy miejskich jednostek
pomocniczych. Tematyka tych spotkań była zróżnicowana w zależności od etapu przygotowania programu.

Ostatnim etapem procesu konsultacji jest wyłożenie projektu LPRGMŁ 2023 zawierającego wszystkie istotne z
punktu widzenia społeczności elementy programu do konsultacji społecznych w maju 2017 roku. Projekt
programu rewitalizacji zawierający m.in.: diagnozę przeprowadzoną w 5 sferach, delimitację obszarów
zdegradowanego i rewitalizacji, diagnozę szczegółową obszaru rewitalizacji, wizję, cele, projekty podstawowe,
kierunki działań uzupełniających, uspołecznienie procesu, mechanizmy włączania mieszkańców zamieszczono
na stronie internetowej miasta Łęczyca wraz z formularzem zgłaszania uwag. Zgłoszone uwagi za pomocą
przygotowanego formularza, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji programu.
Podsumowując do procesu uspołecznienia Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 20172023 użyto różnych form partycypacji społecznej. Spotkania oraz działania partycypacyjne miały na celu
przybliżenie zagadnień związanych z procesem rewitalizacji i uwarunkowaniami prawnymi tworzenia programów
rewitalizacji oraz uzyskanie niezbędnych informacji od interesariuszy procesu rewitalizacji dotyczących m.in.
zjawisk kryzysowych oraz potrzeb rewitalizacyjnych, a także planowanych działań.
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Organizowane spotkania i realizowane działania partycypacyjne miały zaangażować różne grupy interesariuszy
w tworzenie, a następnie w proces realizacji LPRGMŁ 2023. Formy i zasięg partycypacji społecznej w ramach
opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca były zróżnicowane i dostosowane do
etapu, przedmiotu konsultacji, a także grupy uczestników. W związku z powyższym stwierdzić można, że zasada
partnerstwa i partycypacji przy diagnozowaniu problemów, zjawisk kryzysowych, potrzeb rewitalizacyjnych,
delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, włączenie i integracja działań rewitalizacyjnych
różnych grup podmiotów, a także włączenie interesariuszy, opracowywanie i planowaną realizację projektów
LPRGMŁ 2023 została zrealizowana zgodnie z wymogami w procesie przygotowania LPRGMŁ 2023.

3. Współpraca z interesariuszami w tworzeniu i wdrażaniu LPRGMŁ 2023
W celu zaangażowania i współpracy z mieszkańcami, przedstawicielami sektora społecznego, przedstawicielami
sektora gospodarczego oraz pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji istotne jest realizowanie działań,
które sprzyjają:
1.

Wzmacnianiu i budowaniu poczucia odpowiedzialności za podejmowane przedsięwzięcia na obszarze
rewitalizacji.

2.

Niwelowaniu ryzyka podejmowania działań rewitalizacyjnych, które nie będą odpowiadać na potrzeby
interesariuszy procesu rewitalizacji.

3.

Wzmacnianiu poczucia przynależności do społeczności lokalnej i zwiększaniu poziom identyfikacji
mieszkańców oraz wszystkich użytkowników z rewitalizowanym obszarem.

4.

Minimalizacji ryzyka podejmowania nietrafnych działań, z punktu widzenia mieszkańców, organizacji
pozarządowych, podmiotów gospodarczych i innych działających na obszarze rewitalizacji.

5.

Partnerskiemu i zintegrowanemu wdrażaniu założeń programu rewitalizacji.

W procesie opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 ważną
rolę odgrywało włączenie mieszkańców, przedstawicieli sektora społecznego, przedstawicieli sektora
gospodarczego na każdym etapie opracowania dokumentu. Interesariusze procesu rewitalizacji zostali włączenie
do opracowywania LPRGMŁ 2023 począwszy od diagnozy, identyfikację czynników i zjawisk kryzysowych,
poprzez delimitację obszarów zdegradowanych i rewitalizacji, generowanie projektów i działań rewitalizacyjnych,
po konsultowanie gotowego projektu dokumentu.
Działania partycypacyjne na etapie opracowywania programu rewitalizacji to głównie spotkania informacyjnokonsultacyjne, spotkania konsultacyjno-warsztatowe, dotyczące identyfikowania problemów i zjawisk
kryzysowych, identyfikowania potrzeb w obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji oraz aktywne
uczestnictwo interesariuszy w tworzeniu projektów do podstawowej oraz uzupełniającej listy projektów
rewitalizacyjnych. Działania partycypacyjne były realizowane przez cały czas na etapie opracowywania LPRGMŁ
2023. W czasie trwania działań partycypacyjnych udało się pozyskać partnerów do realizacji przyszłych działań
rewitalizacyjnych. W Lokalnegym Programie Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 zostały
zaplanowane działania partycypacyjne na etapie realizacji założeń programu (m.in. realizacja projektów,
monitoring, ewaluacja), które stanowią kontynuację działań podjętych na etapie opracowywania dokumentu.
Zaplanowano działania partycypacyjne w procesie rewitalizacji, które będą kontynuowanie na etapie wdrażania
programu rewitalizacji (m.in. realizacja projektów, monitoring, ewaluacja). Zaplanowane działania partycypacyjne
realizowane przez cały okres wdrażania programu uwzględnią wnioski z zebranych dotychczasowych działań, ale
również dla wzmocnienia procesu partycypacyjnego zostaną rozszerzone poprzez włączenie nowych
mechanizmów takie jak m.in. powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji oraz uruchomienie
mechanizmu budżetu obywatelskiego dla obszaru rewitalizacji.
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Na etapie opracowania LPRGMŁ 2023 widoczne było stosunkowo małe zaangażowanie mieszkańców oraz
innych interesariuszy w procesy rewitalizacyjne, dlatego też istotne jest podjęcie dodatkowych działań
edukacyjno-informacyjnych w zakresie partycypacji jak i samej rewitalizacji.

4. Mechanizmy włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów w
proces rewitalizacji
Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 będzie przede wszystkim
odczuwalna dla mieszkańców i podmiotów z obszaru rewitalizacji, ale także i całego miasta. W związku z tym
bardzo ważne jest zaangażowanie mieszkańców, podmiotów sektora prywatnego oraz pozarządowego w
przygotowanie, a następnie we wdrażanie założeń LPRGMŁ 2023.
Z punktu widzenia realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 ważne
jest wykorzystanie mechanizmów, które pozwolą na włączenie w proces rewitalizacji mieszkańców,
przedsiębiorców oraz innych podmiotów z obszaru rewitalizacji. Mechanizmy włączenia szerokiej grupy
interesariuszy są także ważne z punktu widzenia pozyskania i zaangażowania potencjalnych partnerów, którzy w
stosunku do procesu rewitalizacji pozostają obojętni lub w ogóle nie postrzegają siebie jako potencjalnych
beneficjentów tego procesu.
Jednym z głównych działań samorządu lokalnego odpowiedzialnego za koordynację procesu rewitalizacji miasta
Łęczyca, które ma zapewnić skuteczny i efektywny udział różnych grup interesariuszy w tym procesie będzie
prowadzenie procesu komunikacji społecznej w tym zakresie. Proces komunikacji społeczności lokalnej, różnych
grup interesariuszy w procesie rewitalizacji realizowany będzie przede wszystkim poprzez systematyczne
umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łęczycy informacji o procesie rewitalizacji, aktualnie
podejmowanych i planowanych działań rewitalizacyjnych oraz postępach we wdrażaniu LPRGMŁ 2023. Z punktu
widzenia zapewnienia skutecznej komunikacji między beneficjentami oraz partnerami procesu rewitalizacji na
stronie internetowej będą umieszczane dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych za realizacje projektów oraz
informacje o projektach rewitalizacyjnych. Ponadto, aby zapewnić dwustronność procesu komunikacji społecznej
w procesie rewitalizacji interesariusze procesu rewitalizacji będą mieli możliwość skorzystania z udziału w
spotkaniach:


Indywidualnych z Burmistrzem Łęczycy w wyznaczone dni na spotkania Burmistrza z interesariuszami,



Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji – możliwość uczestnictwa, zadawania pytań, zgłaszania uwag,
propozycji podczas spotkań Zespołu.

Interesariusze procesu rewitalizacji będą mieli także możliwość ciągłego zgłaszania uwag, propozycji w formie
pisemnej na specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach składanych bezpośrednio do Koordynatora ds.
Rewitalizacji.
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Ważnym działaniem z zakresu wdrażania mechanizmów włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych
podmiotów w proces rewitalizacji będzie powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. Zespół ten jest
opiniodawczo-doradczym ciałem społecznym działającym przy Burmistrzu Miasta Łęczycy i współpracującym z
poszczególnymi komórkami Urzędu, które odpowiedzialne są za wdrażanie programu rewitalizacji. Zespół
Konsultacyjny ds. Rewitalizacji ma na celu zagwarantowanie współpracy i dialogu interesariuszy procesu
rewitalizacji z władzami samorządowymi dotyczącymi procesu rewitalizacji. Szczegółowe zasady wyłaniania
członków Zespołu, regulamin funkcjonowania wskazane zostaną w zarządzeniu Burmistrza Łęczycy dotyczącym
powołania Zespołu.
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Działania te mają na celu nie tylko zapewnienie jawności wdrażania programu rewitalizacji, ale także pozwolą na
uczestnictwo mieszkańców i innych podmiotów w działaniach rewitalizacyjnych. Zakłada się także, że
kontynuowane będą działania informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych dotyczących procesu rewitalizacji
miasta. Na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Łęczycy będą również umieszczane informacje o
podejmowanych działaniach z zakresu rewitalizacji, jak również publikowane będą okresowe raporty z realizacji
programu rewitalizacji. Istotnym elementem będą również organizowane spotkania z partnerami i lokalną
społecznością obszaru rewitalizacji w celach informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych.

Działania te mają na celu wypracowanie najlepszych rozwiązań z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności,
poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze rewitalizacji jak i samego rozwoju miasta Łęczycy.
Ponadto powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji ma zapewnić efektywną i skuteczną współpracę
partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji odbywać się
będą co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym (co 6 miesięcy), co zapewni ciągłość, systematyczność oraz
efektywność pracy Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. Do zadań Zespołu będzie należało m.in. :

1. Pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej w zakresie realizacji LPRGMŁ 2023,
2. Opiniowanie projektów zmian LPRGMŁ 2023,
3. Opiniowanie okresowej oceny – raportów z realizacji LPRGMŁ 2023,
4. Działania z zakresu informacji i edukacji związanych z procesem rewitalizacji oraz działań partycypacji
społecznej.

5. Łagodzenie i rozstrzyganie konfliktów występujących w procesie rewitalizacji pomiędzy interesariuszami
tego procesu.

6. Inicjowanie współpracy z potencjalnymi interesariuszami procesu rewitalizacji,
W skład Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji może wchodzić nie więcej niż czternastu członków, w tym
m.in.:
1. Burmistrz lub zastępca burmistrza (Przewodniczący Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji)
2. Koordynator ds. Rewitalizacji (Zastępca Przewodniczącego Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji)
3. dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łęczycy bądź jednostki organizacyjnej wskazanej przez
Burmistrza,
4. dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łęczycy,
5. trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych,
6. dwóch przedstawicieli podmiotów gospodarczych, w szczególności sektora małych i średnich
przedsiębiorstw działających w obszarze rewitalizacji,
7. dwóch przedstawicieli zarządców nieruchomości, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych,
8. ekspert zewnętrzny w zakresie rewitalizacji miast.
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów gospodarczych i zarządców nieruchomości zostaną
wybrani w drodze otwartej procedury. Skład i zakres działania Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji zostaną
określone w drodze Zarządzenia Burmistrza Łęczycy. Obsługa organizacyjna prac Zespołu zapewniona zostanie
przez Koordynatora ds. Rewitalizacji oraz Urząd Miejski w Łęczycy. W pracach Zespołu Konsultacyjnego ds.
Rewitalizacji mogą wziąć udział osoby spoza składu zespołu m.in specjaliści związani z realizacją przedsięwzięć
rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji, którzy zostaną zaproszeni przez Przewodniczącego lub jego
Zastępcę. Zaproszeni goście będą uczestniczyć w posiedzeniach z głosem doradczym bez możliwości prawa
głosu w przeprowadzanych głosowaniach.
Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji ma zapewnić aktywny udział różnych grup interesariuszy
we wdrażaniu, monitorowaniu i ocenie realizacji założeń programu rewitalizacji w Łęczycy. System
monitorowania i oceny skuteczności działań rewitalizacyjnych został tak zaplanowany, aby można było
dodatkowo zaangażować społeczność lokalną do oceny efektów realizacji LPRGMŁ 2023. W planowaniu
narzędzi ewaluacyjnych należy odpowiednio uwzględnić aktywność lokalnej społeczności m.in. poprzez udział w
warsztatach ewaluacyjnych.
Dla wzmocnienia zaangażowania społeczności lokalnej w proces rewitalizacji władze samorządowe podejmą
działania informacyjno-promocyjne istniejącej już na terenie miasta Łęczycy formuły inicjatywy lokalnej.
Proponowana w tym zakresie formuła inicjatywy lokalnej ma być dedykowana w całości lub części działaniom

realizowanym w obszarze rewitalizacji. Działania te będą miały na celu przede wszystkim uświadomienie
mieszkańcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcom możliwości realizowania
małych działań na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizacji przy równoczesnym
zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz samorządu. Upowszechnianie idei inicjatywy lokalnej ma sprzyjać
włączeniu mieszkańców w proces rewitalizacji i zapoczątkowaniu pozytywnych zmian społecznych i
gospodarczych na terenie rewitalizacji.
Kolejnym mechanizmem włączenia mieszkańców, różnych grup interesariuszy w proces rewitalizacji jest budżet
obywatelski. Budżet obywatelski jest mechanizmem polegającym na wydzieleniu z budżetu miasta środków
finansowych na realizację projektów obywatelskich w zakresie działań w obszarze rewitalizacji w danym roku
kalendarzowym. Następnie urząd ogłasza nabór propozycji projektów, które zgłaszają mieszkańcy, użytkownicy
miasta, a które dedykowane są obszarowi rewitalizacji i są zgodne z celami programu rewitalizacji. Następnie
urząd weryfikuje możliwość realizacji tych projektów z budżetu miasta. Ostatnim etapem jest przeprowadzenie
głosowania nad pozytywnie zweryfikowanymi projektami. Do głosowania uprawnieni są mieszkańcy i użytkownicy
miasta. Projekty, które zdobędą największą liczbę głosów samorząd terytorialny w następnym roku
kalendarzowym realizuje finansując ze środków finansowych na ten cel przeznaczonych.
Zaproponowane narzędzie budżetu obywatelskiego ma zapewnić koncentrację działań, środków finansowych
oraz zaangażowanie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji. W ramach uruchomienia budżetu
obywatelskiego w mieście Łęczyca dedykowanego obszarowi rewitalizacji lub działaniom mającym na celu
rozwiązanie zidentyfikowanych problemów na tym obszarze przeprowadzone zostaną działania informacyjnoedukacyjne dla mieszkańców. Wielkość środków dedykowanych obszarowi rewitalizacji oraz zasady działania
budżetu obywatelskiego zostaną zaproponowane przez Burmistrza Łęczycy i poddane konsultacjom społecznym.
Środki finansowe, procedury, zasady zgłaszania projektów oraz głosowań ustala się w drodze zarządzenia
Burmistrza Łęczycy.
Realizacja projektów rewitalizacyjnych odbywać się będzie również w partnerstwie Miasta Łęczyca z
organizacjami pozarządowymi. Zasady tworzenia partnerstw określone zostaną szczegółowo w Programie
Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program Współpracy uchwalany jest corocznie a zawarte w
nim zadania są konsultowane z organizacjami pozarządowymi.
W przypadku zawierania partnerstwa w celu realizacji projektów, które miałyby być dofinasowane ze środków
RPO WŁ na lata 2014-2020, muszą zostać zachowane zasady i procedura przewidziana w art. 33 i 34 ustawy z
dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020.
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Mechanizmy włączania mieszkańców, przedsiębiorców i innych podmiotów w proces rewitalizacji ma zapewnić
realizację zasady partnerstwa i partycypacji społecznej, które są ważnym elementem w trwałym, skutecznym
oraz efektywnym prowadzeniu działań rewitalizacyjnych. Tylko działania rewitalizacyjne realizowane przy
skutecznym udziale interesariuszy procesu rewitalizacji mogą spowodować trwałe ożywienie społecznogospodarcze obszaru rewitalizacji.
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XI.

System realizacji
LPRGMŁ 2023

1. System wdrażania LPRGMŁ 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca został wyposażony w system wdrażania, który wprowadza
mechanizmy mające zapewnić skuteczność i komplementarność procedur oraz działań różnych instytucji
odpowiedzialnych za koordynację oraz zaangażowanych w proces rewitalizacji. Aby zapewnić spójność,
czytelność i komplementarność procedur i działań instytucji odpowiedzialnych za koordynację procesu
rewitalizacji rekomenduje się powołanie lub zatrudnienie43 w strukturach Urzędu Miejskiego w Łęczycy
Koordynatora ds. Rewitalizacji. Koordynator ds. Rewitalizacji odpowiadać będzie w zakresie swoich obowiązków
związanych z koordynacją oraz nadzorem nad realizacją zapisów LPRGMŁ 2023 bezpośrednio przed
Burmistrzem Miasta Łęczyca.
Koordynator ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miejskim w Łęczycy odpowiadać będzie za koordynację prac Zespołu
Zadaniowego ds. Rewitalizacji, a także będzie inicjować oraz koordynować współpracę z różnymi grupami
interesariuszy procesu rewitalizacji (w tym m.in. z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi).
Koordynator ds. Rewitalizacji odpowiadać będzie także za nadzór nad wdrażaniem zaplanowanych w LPRGMŁ
2023 podstawowych projektów rewitalizacyjnych. Do kluczowych obowiązków będzie należał monitoring
wdrażania i realizacji LPRGMŁ 2023, opracowanie rocznego planu zadań, a następnie przygotowanie
sprawozdań z realizacji i przedstawienie ich Burmistrzowi Miasta Łęczyca. Roczny plan zadań oraz sprawozdanie
z realizacji programu rewitalizacji przedstawiane będzie Burmistrzowi Miasta Łęczyca co roku. Roczny plan
zadań weryfikuje możliwości budżetowe miasta Łęczyca na dany rok, a przede wszystkim stanowi
uszczegółowienie harmonogramu realizacji projektów rewitalizacyjnych na dany rok. Burmistrz następnie po
zapoznaniu się przedstawionym przez Koordynatora sprawozdaniem i jego akceptacji przedstawia je Radzie
Miejskiej Łęczycy.
Ważnym obszarem obowiązków i zadań Koordynatora ds. Rewitalizacji będzie inicjowanie i prowadzenie dialogu
społecznego w procesie rewitalizacji miasta. Koordynator ds. Rewitalizacji odpowiadać będzie za identyfikowanie
potrzeb rewitalizacyjnych w mieście Łęczyca, a także koordynację procesu partycypacji społecznej przy realizacji
tego programu na etapie m.in. wdrażania, monitorowania, ewaluacji. Koordynator ds. Rewitalizacji w tym zakresie
będzie współpracował zarówno z Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji jak i z Zespołem Konsultacyjnym ds.
Rewitalizacji.
Do zadań Koordynatora ds. Rewitalizacji należeć więc będzie:
a) Koordynacja prac Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji, w tym organizacja posiedzeń, dokumentacja
ich przebiegu,
b) Koordynacja prac Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji, w tym zwoływanie spotkań, organizacja
posiedzeń oraz dokumentacja ich przebiegu,
c) Monitoring i ewaluacja LPRGMŁ 2023, w tym zbieranie, przygotowywanie danych i przetwarzanie
informacji na potrzeby systemu monitoringu i ewaluacji,
d) Przygotowanie rocznego planu zadań LPRGMŁ 2023 na dany rok.
e) Przygotowywanie sprawozdań i informacji z realizacji LPRGMŁ 2023,
f)

Współpraca z interesariuszami i partnerami procesu rewitalizacji,

Koordynator ds. Rewitalizacji zatrudniony może zostać w wyniku otwartego konkursu na to stanowisko, bądź w drodze powołania, powierzenia
obowiązków lub w formie awansu wewnętrznego spośród pracowników Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Kluczowymi kompetencjami będzie doświadczenie w
zarządzaniu złożonymi projektami inwestycyjnymi, zasobami ludzkimi oraz wysokie kompetencje społeczne, które konieczne są we współpracy z wieloma
podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji.
43
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h) Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej realizacji LPRGMŁ 2023.
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g) Inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego, w tym prowadzenie procesu partycypacji społecznej,

Rysunek 30. System instytucjonalny wdrażania LPRGMŁ 2023

Burmistrz
Miasta Łęczyca

Koordynator
ds. Rewitalizacji

Zespół Zadaniowy
ds. Rewitalizacji

Strona

198

Źródło: opracowanie własne

Zespół Konsultacyjny
ds. Rewitalizacji

2. System zarządzania LPRGMŁ 2023 a ogólny system zarządzania miastem
Aby zapewnić komplementarność i spójność instytucjonalną oraz proceduralną w ramach istniejącego systemu
zarządzania w Gminie Miasto Łęczyca Koordynator ds. Rewitalizacji musi zostać wyposażony w instrumenty
bezpośredniego oddziaływania w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy. W tej sytuacji
rekomenduje się kierownicze lub wyższe stanowisko, co jak wynika z wielu doświadczeń będzie miało
bezpośredni wpływ na skuteczność realizacji programu rewitalizacji. Koordynator ds. Rewitalizacji powinien
zostać wyposażony również w różnego typu instrumenty oddziaływania pośredniego w kontaktach i relacjach z
innymi partnerami lub interesariuszami procesu rewitalizacji, aby skutecznie i efektywnie koordynować
współpracę z podmiotami zaangażowanymi w proces rewitalizacji. Współpracę z różnymi partnerami
zewnętrznymi i pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji ma zapewnić powołany Zespół Konsultacyjny
ds. Rewitalizacji.
Tabela 92. Zespół Zadaniowy ds. Procesu Rewitalizacji – skład i główne zadania
Członkowie
 Przewodniczący: Burmistrz lub jego Zastępca
 Zastępca Przewodniczącego: Koordynator ds.
Rewitalizacji

Zadania
 realizacja podstawowych projektów
rewitalizacyjnych,

 Skarbnik Miasta

 współpraca z Koordynatorem ds. Rewitalizacji w
przygotowywaniu rocznego planu działań, a także
rocznych raportów z realizacji LPRGMŁ 2023,

 pracownik odpowiedzialny merytorycznie za
działalność gospodarczą i współpracę z
organizacjami pozarządowymi,

 konsultowanie działań innych jednostek, które mogą
mieć bezpośredni i pośredni wpływ na realizację
zapisów LPRGMŁ 2023,

 pracownik odpowiedzialny merytorycznie za
edukację,

 opracowanie, konsultowanie szczegółowych
rozwiązań i koncepcji realizacji projektów
podstawowych i uzupełniających LPRGMŁ 2023,

 pracownik odpowiedzialny merytorycznie za
turystykę,
 pracownik odpowiedzialny merytorycznie za
inwestycje i planowanie przestrzenne,
 Dyrektor Miejskego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Dyrektor Domu Kultury
 Dyrektor Muzeum w Łęczycy
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4

 organizowanie spotkań roboczych nad opracowanie
szczegółowych koncepcji projektów.
W zależności od potrzeb w pracach Zespołu mogą brać
udział osoby spoza jego grona. Przewodniczący lub
Zastępca Zespołu może zaprosić do udziału w pracach
inne osoby, m.in. specjalistów z zakresu działań
podejmowanych na obszarze objętym procesami
rewitalizacji. Podkreślić trzeba, że zaproszeni goście
uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym bez
prawa do głosowania.
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Tabela 93. Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji – skład i główne zadania
Członkowie
 Przewodniczący: Burmistrz lub jego Zastępca
 Zastępca Przewodniczącego: Koordynator ds.
Rewitalizacji
 dwóch przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Łęczycy
bądź jednostki organizacyjnej wskazanej przez
Burmistrza,
 dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Łęczycy,
 trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 dwóch przedstawicieli podmiotów gospodarczych, w
szczególności sektora małych i średnich
przedsiębiorstw działających w obszarze rewitalizacji,
 dwóch przedstawicieli zarządców nieruchomości
(wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych) z obszaru
rewitalizacji,
 ekspert zewnętrzny w zakresie rewitalizacji miast

Zadania
 funkcje opiniodawczo-doradcze w zakresie realizacji
LPRGMŁ 2023,
 opiniowanie raportów z realizacji LPRGMŁ 2023
(zgodnie z systemem monitoringu LPRGMŁ 2023)
 opiniowanie projektów rewitalizacyjnych i projektów
zmian LPRGMŁ 2023,
 działalność informacyjno-edukacyjna związana z
procesem rewitalizacji oraz procesem partycypacji
społecznej,
 współpraca z potencjalnymi interesariuszami
procesu rewitalizacji,
 pomoc w łagodzeniu i rozstrzyganiu konfliktów
występujących pomiędzy różnymi grupami
interesariuszy.
W zależności od potrzeb w pracach Zespołu mogą brać
udział osoby spoza jego grona (przedstawiciele różnych
środowisk oraz specjaliści z zakresu działań
podejmowanych na obszarze objętym procesami
rewitalizacji) zaproszeni przez Przewodniczącego lub
jego Zastępcę. Podkreślić trzeba, że zaproszeni goście
uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym bez
prawa do głosowania.

Źródło: opracowanie własne
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Koordynator ds. Rewitalizacji podlegać będzie bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Łęczyca, co ma zapewnić
efektywne współdziałanie i komplementarność działań przy wdrażaniu zapisów LPRGMŁ 2023. Burmistrz pełnić
będzie nadzór nad działaniami rewitalizacyjnymi w mieście oraz będzie bezpośrednim zwierzchnikiem
Koordynatora ds. Rewitalizacji. Ponadto działający w strukturach urzędu powołany w celu realizacji projektów i
działań rewitalizacyjnych Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji ma zapewnić trwałość relacji i sprawne
funkcjonowanie różnych podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji Łęczycy. Zespół Zadaniowy spotykać
się będzie nie rzadziej niż raz na kwartał. Ma on zapewnić sprawny przepływ informacji między poszczególnymi
wydziałami i jednostkami wydzielonymi w Urzędu Miejskim w Łęczycy, a także innymi jednostkami
zaangażowanymi w proces rewitalizacji. Natomiast Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji spotykać się będzie w
zależności od potrzeb, ale co najmniej raz na pół roku. Zespół Konsultacyjny ma zapewnić efektywne i skuteczne
współdziałanie miasta Łęczyca z pozostałymi interesariuszami procesu rewitalizacji. Funkcjonowanie Zespołu
Konsultacyjnego ma zapewnić także komplementarność i spójność działań różnych podmiotów i interesariuszy w
procesie rewitalizacji. Ważne jednak, że poza działaniem Zespołu Konsultacyjnego dla zapewnienia
komplementarności i spójności działań rewitalizacyjnych zaplanowano szersze włączenie w system zarządzania
Miastem Łęczyca mechanizmów informowania, konsultacji i współdecydowania, które szczegółowo opisane są w
części LPRGMŁ 2023 poświęconej mechanizmom włączenia społeczności lokalnej w proces rewitalizacji.
Zespół Zadaniowy ds. Rewitalizacji oraz Zespół Konsultacyjny ds. Rewitalizacji zostaną powołane w drodze
Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczycy. W zarządzeniu określony zostanie skład, zakres, szczegółowe
procedury działania poszczególnych zespołów.
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System monitorowania
i oceny LPRGMŁ 2023
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1. System monitorowania programu
Zarządzanie procesami rewitalizacji wymaga sprawnych mechanizmów gromadzenia, obróbki i przetwarzania
informacji, które ilustrują procesy społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i
środowiskowe oraz zmiany zachodzące w obszarze rewitalizowanym. Realizacja programu rewitalizacji miasta
Łęczyca wymusza konieczność nadzoru nad postępem prac i wdrażaniem zaplanowanych działań
rewitalizacyjnych, stąd też ważnym elementem jest ocena i weryfikacja skuteczności podejmowanych działań
rewitalizacyjnych, które pozwolą m.in. na jego aktualizację. Konieczna jest także ocena i weryfikacja
podejmowanych działań, stąd też mechanizmy określane jako system monitoringu mają zapewnić skuteczność
wdrażania zapisów programu rewitalizacji oraz jego aktualizacji.
Mechanizm monitoringu i oceny LPRGMŁ 2023 ma na celu:


bieżącą ocenę postępów wdrażania programu rewitalizacji,



ocenę skutków realizowanych projektów i działań rewitalizacyjnych.

System monitoringu polega na stworzeniu banku strategicznych danych o procesach zachodzących w obszarze
rewitalizacji, które będą systematycznie gromadzone i przetwarzane. Bank danych, składający się wybranych
wskaźników, pozwoli na gromadzenie danych, przy pomocy których będzie można śledzić tempo i stopień
zaawansowania realizacji działań rewitalizacyjnych. Bank danych pozwoli także na śledzenie i ocenę stopnia
osiągania celów rewitalizacji. Przy pomocy wskaźników i zbieranych danych obserwować można przebieg
procesów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych oraz środowiskowych
zachodzących w obszarze rewitalizacji.
Skuteczne i efektywne wdrażanie, realizacja programu rewitalizacji wymaga systematycznego obserwowania
zmian zachodzących w obszarze rewitalizacji i reakcji na zaobserwowane zmiany. System monitorowania ma
więc umożliwić aktualizację zapisów programu rewitalizacji, a także zapewnić dostęp do rzetelnych informacji dla
decydentów, partnerów społecznych i gospodarczych, a także opinii publicznej o postępach w realizacji
zaplanowanych działań oraz osiąganiu celów rewitalizacji.
W systemie monitorowania kluczowe wydaje się być określenie jego ram zarówno czasowych jak i sposobu
gromadzenia i przetwarzania informacji, ale przede wszystkim stworzenie systemu wskaźników odpowiadającym
zaplanowanym działaniom rewitalizacyjnym, według których raportowane będą postępy w realizacji projektów,
kierunków działań oraz celów rewitalizacji. Monitorowanie realizacji programu rewitalizacji prowadzone powinno
być na bieżąco, a jednym z kluczowych warunków jego skuteczności jest ciągłość i powtarzalność.
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Istotnym elementem systemu monitorowania realizacji programu rewitalizacji jest częstotliwość gromadzenia i
przetwarzania zbieranych danych. Proces ten odbywać się powinien na bieżąco, a jednym z kluczowych
warunków jego skuteczności jest ciągłość i powtarzalność. Dane gromadzone są na bieżąco w miarę dostępności
danych. Natomiast analizy najczęściej przeprowadzane są w cyklach rocznych lub dwuletnich, co związane jest z
możliwością uzyskania odpowiednich danych statystycznych. Zgromadzone dane oraz ich analiza w ramach
systemu monitorowania pozwoli na ocenę stopnia zaawansowania realizacji programu rewitalizacji oraz stanowić
będzie podstawę do reagowania na pojawiające się zmiany i wyzwania.
W ramach systemu monitorowania LPRGMŁ 2023 będą zbierane i przetwarzane dane jakościowe i ilościowe dla
obszaru rewitalizacji (dla wyznaczonych celów rewitalizacji). Na podstawie zgromadzonych i przetworzonych
danych i informacji w cyklach co dwa lata Koordynator ds. Rewitalizacji wraz z Zespołem Zadaniowym ds.
Rewitalizacji przygotowywać będzie raporty z monitoringu i realizacji programu rewitalizacji. Koordynator ds.
Rewitalizacji przedstawia Burmistrzowi Miasta Łęczyca raport z monitoringu, który konsultowany będzie z
Zespołem Konsultacyjnym ds. Rewitalizacji..
Monitoring polegać będzie na gromadzeniu i przetwarzaniu danych z dostępnej statystyki publicznej, danych z
Urzędu Miejskiego w Łęczycy, powiatowych jednostek samorządowych. Zaproponowany zestaw wskaźników

może ulec rozszerzeniu w zależności od stopnia złożoności i kierunku procesów rewitalizacyjnych w mieście oraz
dostępności danych.
Tabela 94 Paleta wskaźników osiągniecia celów strategicznych programu (bezpośrednie powiązanie wskaźników
monitorowania LPRGMŁ 2023 ze strategicznymi celami i kierunkami działań)
Wskaźniki
Liczba wydarzeń organizowanych w przestrzeniach publicznych
w obszarze rewitalizacji
Liczba osób objętych działaniami z zakresu pomocy społecznej
na obszarze rewitalizacji
Powierzchnia terenów objętych działaniami rewitalizacyjnymi
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na
obszarze rewitalizacji
Powierzchnia przestrzeni publicznych poddanych rewitalizacji
Powierzchnia otwartych przestrzeni (tereny zieleni) objętych
wsparciem na obszarze rewitalizacji
Liczba atrakcji turystycznych
Liczba atrakcji rekreacyjno-sportowych
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnorekreacyjnych
Liczba osób starszych uczestniczących w zajęciach i
warsztatach dedykowanych osobom starszym
Liczba osób uczestniczących w zajęciach (warsztatach,
szkoleniach, itp.) podnoszących kompetencje zawodowe i
społeczne
Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w obszarze rewitalizacji
Liczba przedsiębiorstw trzeciego sektora (handel, usługi)
ulokowanych w obszarze rewitalizacji
Liczba miejsc noclegowych
Długość nowych i zmodernizowanych ciągów pieszorowerowych
Długość nowych ścieżek tematyczno-edukacyjnych
Liczba turystów zewnętrznych odwiedzających miasto
Powierzchnia terenów inwestycyjnych
Liczba obiektów małej architektury zlokalizowanych na obszarze
rewitalizacji

Cel strategiczny 1.
1.1
1.2
1.3











Cel strategiczny 2.
2.1
2.2
2.3
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Ważnym elementem procesu monitorowania zmian zachodzących w wyniku podejmowanych działań
rewitalizacyjnych będzie włączenie społeczności lokalnej w ten proces. Na tym etapie realizacji i monitorowania
LPMGMŁ 2023 proponuje się organizację spotkań z mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz mieszkańcami
miasta w celu zebrania ich opinii i uwag dotyczących podejmowanych działań rewitalizacyjnych oraz ich efektów.
Narzędziami, które można wykorzystać do włączania mieszkańców w proces monitorowania LPRGMŁ 2023 są
zarówno spotkania otwarte, debaty publiczne, grupy fokusowe, kawiarenki obywatelskie, itp., a także sondaże,
ankiety, wywiady pogłębione, z których wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania raportów z monitoringu.
Są to narzędzia, które wykorzystane zostaną w zależności od potrzeb wynikających z przyjętych założeń w
procesie monitorowania LPRGMŁ 2023. Ponadto podkreślić należy, że jednym z kluczowych narzędzi włączania
społeczności lokalnej (mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, właścicieli i
zarządców nieruchomości) w proces monitorowania procesów rewitalizacji miasta jest zaproponowany Zespół
Konsultacyjny ds. Rewitalizacji, którego jednym z zadań jest stała współpraca z Koordyntorem ds. Rewitalizacji w
zakresie monitorowania LPRGMŁ 2023.
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Podkreślić także należy, że proces monitorowania jest procesem ciągłym. Rozpoczyna się on z momentem
rozpoczęcia realizacji programu rewitalizacji i trwa aż do jego zakończenia, a część danych monitoringowych
zbierana i sprawozdawana jest także po zakończeniu wdrażania programu rewitalizacji. Raporty z monitoringu
przygotowywane będą co dwa lata. Pierwsze przygotowanie raportu z monitoringu zaplanowane jest w roku 2020
r. (za okres 2018-2019). Następne raporty powstaną w 2022 r. (za okres 2020-2021) oraz 2024 r. (za okres 20222023).

2. System ewaluacji programu
Wdrażanie LPRGMŁ 2023 wymaga nadzoru nad postępem prac oraz oceny podejmowanych działań. Istotną rolę
w tym procesie pełni ewaluacja, która dostarcza informacji zwrotnych o efektach podejmowanych działań
rewitalizacyjnych, co pozwala na ich modyfikację w celu zwiększenia skuteczności i efektywności w przyszłości
prowadzonych działań. Ewaluacja pozwala także na obiektywną ocenę podejmowanych działań
rewitalizacyjnych. Jest ona systematycznym badaniem, w którym wykorzystuje się zróżnicowane metody i
techniki badawcze w celu oszacowania jakości i wartości procesu oraz efektów wdrażanych działań
rewitalizacyjnych. To użyteczny i praktyczny instrument doskonalenia procesu rewitalizacji zdegradowanych
obszarów miasta oraz zwiększania jego efektów i oddziaływania. Badanie ewaluacyjne służy formułowaniu
wniosków, ustaleniu związków przyczyno-skutkowych między podjętymi działaniami rewitalizacyjnymi, a
osiągniętymi ich efektami. Na podstawie wyników badania ewaluacyjnego formułowane są rekomendacje, które
służą następnie do doskonalenia bieżących i planowanych w kolejnych okresach działań i projektów
rewitalizacyjnych. Głównym zadaniem badania ewaluacyjnego jest ocena skuteczności i efektywności, a także
wartości działań rewitalizacyjnych realizowanych w procesie rewitalizacji miasta. W badaniu ewaluacyjnym
analizie poddawane są zarówno działania rewitalizacyjne realizwoane przez jednostkę samorządu terytorialnego i
jednostki jej podległe, a także przez pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji.
Ocena ewaluacyjna analizująca jakość i efekty prowadzonych przez różne podmioty działań rewitalizacyjnych
powinna zostać dokonana w oparciu o kryteria ewaluacyjne m.in. kryterium skuteczności, efektywności,
użyteczności, trwałości, trafności, spójności, komplementarności, itp. Kryteria te powinny być dobrane w
zależności od tego czy ocena ewaluacyjna dotyczy całego programu rewitalizacji, czy tylko jego fragmentu,
projektu rewitalizacyjnego, czy też konkretnego wybranego tematu, sfery podlegającej ocenie.
Tabela 95. Przykładowe wybrane kryteria ewaluacyjne wraz z przykładowymi pytaniami ewaluacyjnymi

Skuteczność
Efektywność

Użyteczność

Trwałość

Przykłady pytań ewaluacyjnych

Ocenia adekwatność planowanych celów działań
rewitalizacyjnych i metod ich wdrażania do problemów i wyzwań,
które zostały zidentyfikowane w diagnozie.
Ocenia stopień realizacji zakładanych celów (czy osiągnięto to,
co zaplanowano), skuteczność użytych metod, instytucji oraz
wpływ czynników zewnętrznych na ostateczne efekty.
Ocenia relację między nakładami, kosztami, zasobami
(finansowymi, ludzkimi, administracyjnymi), a osiągniętymi
efektami działań rewitalizacyjnych.
Ocenia całość rzeczywistych efektów wywołanych przez
interwencję (zarówno tych planowanych, jak i nieplanowanych –
tzw. ubocznych), odnosząc je do wyjściowej sytuacji oraz
wyzwań społeczno-ekonomicznych, które były przedmiotem
działań rewitalizacyjnych.
Ocenia ciągłość efektów (przede wszystkim pozytywnych)
działań rewitalizacyjnych w perspektywie średnio- i
długookresowej.

Czy cele odpowiadają
zidentyfikowanym potrzebom
obszaru rewitalizacji?
Czy cele programu rewitalizacji
zdefiniowane na etapie
programowania zostały osiągnięte?
Jakie efekty zostały osiągnięte?

Czy udało się osiągnąć zamierzone
efekty?
Czy efekty działań rewitalizacyjnych
okazały się trwałe w długim
okresie?

Źródło: opracowanie własne na podstawie: S. Bienias, T. Gapski, J. Jąkalski, I. Lewandowska, E. Opałka, P. Strzęboszewski, Ewaluacja. Poradnik dla
pracowników administracji publicznej, MRR, Warszawa 2012, s. 42, K. Olejniczak, Monitoring i ewaluacja, w: J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie
strategiczne rozwojem, MRR, Warszawa 2012, s. 250

System oceny ewaluacyjnej składa się z trzech etapów. Są to etapy ściśle powiązane z głównymi etapami
realizacji programu rewitalizacji. W badaniach ewaluacyjnych wyróżnia się trzy typy badań: ewaluację ex-ante (na
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etapie tworzenia programu), ewaluację on-going (w trakcie realizacji programu), ewaluację ex-post (po
zakończeniu realizacji programu).
System monitorowania i system ewaluacji są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany obserwowane w procesie
monitorowania będą stanowiły podstawę i uzasadnienie do wykonania badań ewaluacyjnych, szczególnie
ewaluacji on-going. Ponadto dane zbierane i gromadzone w systemie monitoringu będą wykorzystywane jako
dane ilościowe w badaniach ewaluacyjnych. Z tego względu system monitoring i oceny skuteczności działań
rewitalizacyjnych (system ewaluacji) są ze sobą ściśle powiązane. W LPRGMŁ 2023 system ewaluacji
obejmować będzie główne dwa etapy. Zaproponowany dla LPRGMŁ 2023 system ewaluacji będzie składał się z
etapu ewaluacji on-going, który realizowany będzie w trakcie realizacji programu rewitalizacji w roku 2021 r. (w
roku następnym po pierwszym raporcie z monitoringu) oraz ewaluacji ex-post, która realizowana będzie po
zakończeniu realizacji programu rewitalizacji w 2024 r.
Pierwszym etapem ewaluacji w LPRGMŁ 2023 będzie ewaluacja on-going, która w powiązaniu z okresem
raportowania systemu monitoringu zrealizowana zostanie w roku 2021. Zatem po 3 latach realizacji programu
rewitalizacji konieczne jest badanie i ocena poziomu realizacji celów programu oraz wskazanie czynników
negatywnych i pozytywnych, wpływających na osiągnięty poziom jego realizacji. Badanie ewaluacyjne, w tym
przypadku ewaluacja on-going ma pomóc w dokonaniu ewentualnych korekt, które wzmocnią końcowe efekty
realizacji programu rewitalizacji. Badanie ewaluacyjne w tym przypadku polegać będzie na identyfikacji i
diagnozie problemów wdrażania i ich przyczyn.
Następnie po zakończeniu realizacji LPRGMŁ 2023, w roku 2024 wykonana zostanie ewaluacja ex-post, której
rolą jest podsumowanie krótko- i długofalowych efektów działań, wyciągnięcie wniosków, a przede wszystkim
sformułowanie rekomendacji, które posłużą do przygotowania i wdrażania następnych działań i projektów
rewitalizacyjnych. Badanie to będzie niezwykle istotne z punktu widzenia opracowania w kolejnym etapie
gminnego programu rewitalizacji zgodnie z obowiązującą od 1.01.2024 ustawą o rewitalizacji. Wnioski z badania
ewaluacyjnego on-going, a przede wszystkim z badania ewaluacyjnego ex-post pozwolą na opracowanie
gminnego programu rewitalizacji i efektywne nim zarządzanie.
Koordynator ds. Rewitalizacji przedstawia Burmistrzowi raport z ewaluacji on going i ex-post programu. Raporty z
badań ewaluacyjneych konsultowane będą z Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji oraz Zespołem
Konsultacyjnym ds. Rewitalizacji. Po akceptacji raportu z badań ewaluacyjnych, Burmistrz przedstawia je Radzie
Miejskiej w Łęczycy.
Badanie ewaluacyjne przeprowadza zespół ewaluacyjny, który nie jest związany bezpośrednio z procesem
wdrażania LPRGMŁ 2023. Metody i techniki badawcze dobierane są przez zespół ewaluacyjny w oparciu o
wybrane kryteria i przede wszystkim określony cel badania ewaluacyjnego. Każde badanie ewaluacyjne mimo
pewnych standardów metodycznych wymaga modyfikacji i dostosowywania metodyki do stawianych pytań i
przedmiotu badania. W badaniu ewaluacyjnym należy więc określić:
a) potrzeby informacyjne jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miejski w Łęczycy), która zleca
badanie oraz zakres pytań badawczych, na które udzielona ma zostać odpowiedź w zakresie programu
rewitalizacji,
b) zakres badania, czyli ramy czasowe analizowanych działań rewitalizacyjnych lub programu rewitalizacji,
c) podejście badawcze i metody, które mają zostać zastosowane w badaniu ewaluacyjnym,
d) ograniczenia operacyjne – budżet, czas dany na badanie, dostępni eksperci.44
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W celu zapewnienia wysokiego poziomu obiektywności wyników ewaluacji LPRGMŁ 2023 oraz wykorzystania
specjalistycznej wiedzy ekspertów zewnętrznych w analizowanym zakresie, badanie ewaluacyjne powinno zostać
zlecone niezależnemu zespołowi ewaluacyjnemu zgodnie z potrzebami i wymogami określonymi w zamówieniu.
Ważnym elementem procesu ewaluacji zmian zachodzących w wyniku podejmowanych działań rewitalizacyjnych
będzie włączenie społeczności lokalnej w ten proces. W procesie ewaluacji LPMGMŁ 2023 proponuje się
wykorzystanie szerokiej gamy narzędzi włączającej społeczność lokalną do okresowej oceny LPRGMŁ 2023.
Narzędziami, które można wykorzystać do włączania różnych interesariuszy w proces monitorowania LPRGMŁ
2023 są zarówno spotkania otwarte, debaty publiczne, grupy fokusowe, kawiarenki obywatelskie, itp., a także
sondaże, ankiety, wywiady pogłębione, z których wyniki zostaną wykorzystane do przygotowania raportów
44

K. Olejniczak, Monitoring i ewaluacja, w: J. Górniak, S. Mazur (red.), Zarządzanie strategiczne rozwojem, MRR, Warszawa 2012, s. 239-259

ewaluacyjnych. Narzędzia te zostaną wykorzystane w zależności od potrzeb wynikających z przyjętych założeń i
kryteriów ewaluacyjnych LPRGMŁ 2023. Ponadto podkreślić należy, że jednym z kluczowych narzędzi włączania
społeczności lokalnej (mieszkańców, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, właścicieli i
zarządców nieruchomości) w ocenę realizacji LPRGMŁ 2023 jest zaproponowany Zespół Konsultacyjny ds.
Rewitalizacji, którego jednym z zadań jest stała współpraca z Koordyntorem ds. Rewitalizacji w tym zakresie.

System wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu
Proces rewitalizacji obejmuje różne sfery funkcjonowania miasta (społeczną, gospodarczą, funkcjonalnoprzestrzenną, techniczną i środowiskową), które wzajemnie na siebie oddziałują. Proces rewitalizacji z uwagi na
dużą złożoność działań, wiele podmiotów realizujących działania rewitalizacyjne oraz wielu interesariuszy trudno
jest nie tylko zaplanować, ale przede wszystkim przewidzieć jego efekty. Stąd też proces rewitalizacji oraz
program rewitalizacji wymagają monitorowania i ewaluacji podejmowanych działań. W czasie realizacji projektów
rewitalizacyjnych oraz całego LPRGMŁ 2023 konieczne jest monitorowanie zmian zachodzących w obszarze
rewitalizacji. Konieczne jest uchwycenie zmian oraz szybkie reagowanie na nowe zdarzenia i zmiany pojawiające
się także w otoczeniu mające wpływ szczególnie na obszar rewitalizacji. Zarówno proces monitorowania jak i
ewaluacji pełnią ważną rolę z uwagi na konieczność reagowania na zidentyfikowane zmiany i dostosowania do
nich podejmowanych działań rewitalizacyjnych.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 jest dokumentem otwartym i
elastycznym, co oznacza, że jego zawartość będzie systematycznie weryfikowana i aktualizowana zgodnie z
potrzebami i zmianami identyfikowanymi w otoczeniu społecznym, gospodarczy, funkcjonalno-przestrzennym,
technicznym, środowiskowym, prawnym, organizacyjno-instytucjonalnym, finansowym, itp.
W wyniku zidentyfikowanych zmian z obszarze rewitalizacji jak i w jego otoczeniu w procesie monitorowania i
ewaluacji programu rewitalizacji możliwe będą modyfikacje LPRGMŁ 2023. Wprowadzane modyfikacje w
LPRGMŁ 2023 będą wynikiem głównie:
1. wniosków z przeprowadzonej ewaluacji programu rewitalizacji,
2. zidentyfikowania odchyleń określonych wartości wskaźników systemu monitorowania,
3. nieprzewidzianych, istotnych dla realizacji projektów i działań rewitalizacyjnych zmian w otoczeniu
programu rewitalizacji.
System monitoringu i oceny skuteczności działań (ewaluacji) LPRGMŁ 2023 został zaplanowany w taki sposób,
aby na regularnie monitorować sytuację w obszarze rewitalizacji i jego otoczeniu. Zaplanowane działania w
ramach systemów monitoringu i ewaluacji pozwolą na bieżącą i okresową ocenę sytuacji. Co w konsekwencji da
możliwość szybkiego reagowania na zmiany, modyfikacji projektów i działań rewitalizacyjnych w celu
dostosowania ich do nowych potrzeb i uwarunkowań. Za monitoring LPRGMŁ 2023 oraz jego aktualizację
odpowiada Koordynator ds. Rewitalizacji przy współpracy z Zespołem Zadaniowym ds. Rewitalizacji i
Burmistrzem Miasta Łęczyca.
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Zatem ewentualne modyfikacje LPRGMŁ 2023 będą odpowiedzią na zidentyfikowane dzięki systemowi
monitoringu i ewaluacji zmiany w obszarze rewitalizacji. Ponadto wnioski płynące z oceny efektywności i
skuteczności (ewaluacji) programu rewitalizacji pozwolą na identyfikację szczególnych zjawisk i okoliczności,
które nieznane były na etapie sporządzania programu. Modyfikacje LPRGMŁ 2023 wynikać więc będą z
identyfikacji nieznanych wcześniej m.in. zmian istotnych potrzeb, mających wpływ na kluczowe obszary procesu
rewitalizacji (m.in. zmiany przepisów prawa, pojawienie się nowego, a ważnego z punktu widzenia celów
rewitalizacji projektu, przeprowadzenie nowego naboru projektów uzupełniających). Podkreślić należy, że
aktualizacja programu rewitalizacji przeprowadzana będzie we współpracy z interesariuszami rewitalizacji i
potencjalnymi beneficjentami, z zachowaniem zasady partycypacji, przy aktywnym udziale Zespołu
Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji.
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System monitorowania realizacji LPRGMŁ 2023 jest także powiązany z systemem wdrażania i współpracy w
ramach Zespołu Konsultacyjnego ds. Rewitalizacji. Ścisłe powiązanie tych systemów pozwoli na prowadzenie
tzw. monitoringu „społecznego” (m.in. monitorowanie reakcji społecznych na dokonywane zmiany w obszarze
rewitalizacji), co pozwoli na szybkie identyfikowanie nieprzewidzianych zmian oraz trafną i sprawą modyfikację
działań i projektów rewitalizacyjnych lub całego programu rewitalizacji.

XIII. Powiązania LPRGMŁ 2023
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z dokumentami
strategicznymi

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023 jest integralnie powiązany z kluczowymi
opracowaniami strategicznymi i dokumentami planistycznymi przygotowanymi dla miasta Łęczyca tj.:


Strategią rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020, Łęczyca 2012, (Strategia);



Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łęczyca na lata 2014-2020, Łęczyca
2014;



Programem współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, program przygotowywany corocznie;



Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Łęczyca, Łęczyca 2014;



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyca, 2001 (Studium).

Strategia rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020, jak również LPRGMŁ 2023 są zbieżne w zakresie
kluczowych wyzwań i priorytetów, do których należy kształtowanie zrównoważonego rozwoju poprzez
dynamizację procesów gospodarczych i poprawę jakości życia mieszkańców miasta (zdegradowanych obszarów
miasta) z zachowaniem walorów kulturowych i środowiskowych (1), uruchomienie i wykorzystanie
endogenicznych zasobów miasta (tego obszaru) (2) oraz ograniczenie negatywnych zjawisk o charakterze
społecznym, przestrzennym, gospodarczym i środowiskowym (3).
Rysunek 31. Kluczowe wyzwania i priorytety Strategii rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020 i
LPRGMŁ 2023

Strona

LPRGMŁ 2023 na poziomie wizji oraz celów strategicznych i kierunków działań jest spójny z koncepcją rozwoju
miasta Łęczyca określoną w Strategii rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020. Wizja obszaru
rewitalizacji zapisana w LPRGMŁ 2023 wpisuje się w wizję określoną w Strategii. Szczególnie wyraźnie
eksponowana jest kwestia tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego w zakresie turystyki i usług z nią
związanych oraz znaczenia potencjału kulturowego i przyrodniczego. Również cele strategiczne obu opracowań
są ze sobą tożsame i koncentrują się na kwestiach: poprawy jakości życia, poprawy atrakcyjności i rozwoju
przedsiębiorczości i turystyki oraz budowania kapitału społecznego poprzez aktywizację i rozwój społeczności
lokalnej.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań strategicznych.

Rysunek 32. Powiązania Strategii rozwoju Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020 z LPRGMŁ
2023
Kierunek
rozwoju
Miasta

Wizja:
W 2020 turystyka stymulatorem rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Łęczycy

Misja:
Wykorzystanie potencjału historycznego i rekreacyjnego oraz centralnego
położenia Łęczycy do stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego miasta

Sposób
realizacji
wizji

Wizja obszaru
rewitalizowanego

Obszar rewitalizowany jest miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów, integrującym i
aktywizującym życie społeczne. Wyróżnia się ładem przestrzennym, wysoką jakością przestrzeni
publicznych i dobrym stanem środowiska przyrodniczego. Charakteryzuje się dobrą dostępnością
komunikacyjną i wysoką jakością życia mieszkańców. Tworzy dobre warunki dla rozwoju
gospodarczego, szczególnie w zakresie rozwoju usług turystycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Szczegółowy przegląd pozostałych opracowań strategicznych pozwolił na wskazanie kluczowych zbieżności
dotyczących sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Wyartykułowane cele
strategiczne LPRGMŁ 2023 odpowiadają potrzebom i wyzwaniom wskazanym w innych opracowaniach
strategicznych niezależnie od ich charakteru. Pozwala to na synchronizację i intensyfikację podejmowanych
działań w ramach LPRGMŁ 2023, a w efekcie końcowym może przesądzać o ich skuteczności. LPRGMŁ 2023 w
kontekście przedstawionych dokumentów jest instrumentem integrującym i ukierunkowującym politykę rozwoju
miasta oraz instrumentem służącym realizacji całościowej wizji rozwoju miasta.
Tabela 96. Zbieżność LPRGMŁ 2023 z opracowaniami strategicznymi miasta Łęczyca

Opracowania i
dokumenty
strategiczne

Strona
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Strategia rozwoju
Gminy Miasto Łęczyca
na lata 2013 – 2020
Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Gminy
Miasto Łęczyca na lata
2014-2020

Cele strategiczne/ kierunki działań

1. Rozwój turystyki
2. Rozwój przedsiębiorczości
3. Poprawa jakości życia mieszkańców
1. Wsparcie dla rodzin dotkniętych
ubóstwem
2. Ograniczenie bezrobocia i jego
negatywnych skutków
społecznych.
4. Stworzenie perspektyw dla dzieci i
młodzieży.

LPRGMŁ 2023
Cel strategiczny 1.
Cel strategiczny 2.
Poprawa jakości życia
Poprawa
mieszkańców i
atrakcyjności
wzmacnianie kapitału
gospodarczej i
społecznego
turystycznej
















5. Integracja ze społecznością lokalną
osób niepełnosprawnych,
starszych i przewlekle chorych
6. Zapobieganie i ograniczenie
istniejących patologii społecznych.
Studium uwarunkowań
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego miasta
Łęczyca
Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Miasto Łęczyca

Program współpracy
Gminy Miasto Łęczyca
z organizacjami
pozarządowymi oraz
podmiotami
wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku
publicznego i o
wolontariacie

Przekształcenia wewnętrzne, w tym
wymiana i intensyfikacja zabudowy,
działania modernizacyjne i
usprawniające (zmiany jakościowe)
Wykorzystanie odnawialnych źródłach
energii (rozwój rozproszonych źródeł
energii)
Termomodernizacja budynków
mieszkalnych
Przedsięwzięciach
poprawy efektywności energetycznej
1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego;
2. Rozwijanie poczucia przynależności
do społeczności lokalnej;
3. Promocja postaw obywatelskich i
społecznych;
4. Wprowadzenie nowatorskich
działań i rozwiązań do sfery zadań
publicznych;
5. Zwiększenie udziału mieszkańców
w rozwiązywaniu lokalnych
problemów
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Źródło: opracowanie własne na podstawie opracowań strategicznych

