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1. REWITALIZACJA I BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Koordynator Zespołu: II Zastępca Prezydenta Miasta 

1. Młode Stare Miasto – Rewitalizacja Podzamcza

 Rewitalizacja Placu Niepodległości wraz z przedmurzem – zrealizowano IV kw. 2019.

 Przebudowa ulicy Pereca – bulwary nad Strawą – do VIII.2020 - wykonano roboty wodno-
kanalizacyjne i część oświetlenia ulicznego. Trwają roboty drogowe, zakończono procedury 
uzgadniania dokumentacji projektowej u konserwatora w zakresie drogowym i robót 
zieleniarskich oraz decyzji ZRID.

 Remont części wspólnych budynków przy ul. Garncarska 4 / Zamurowa 16/ 
Starowarszawska 5 - I kw. 2019r. - III kw. 2020r. –  trwają prace remontowe.

 Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 - I kw. 2019r. - III 
kw. 2020r. wykonano dokumentację projektową i kosztorysową.

 Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza ul. Garncarskiej 13  
-  do III kw. 2020r.  -   14.11.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie remontu 
utwardzenia powierzchni gruntu działki.

 Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. 
Starowarszawskiej 6 - I kw. 2019r. - III kw. 2020r. – zakończono prace projektowe.

 Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10 - III kw. 2020r. - zakończono 
prace projektowe.

 Budowa mieszkań na terenie Podzamcza, z ukierunkowaniem na młodych najemców - 
rozbiórka lub przebudowa istniejącej zabudowy i budowa nowych budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych. Konieczne jest opracowanie koncepcji przebudowy, poprzedzającej 
projekty budowlane w obrębie ulic Wspólnej, Garncarskiej, Pereca i Zamkowej. Problem z 
zabezpieczeniem wystarczającej ilości miejsc parkingowych i nieruchomość o 
nieuregulowanym stanie prawnym (ul. Pereca 6) - 2020 – 2023.

2. Budowa kamienic ul. Starowarszawska 9,11,13,15 - rozbiórka bądź przebudowa istniejącej 
zabudowy i budowa nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Konieczne 
sporządzenie koncepcji przebudowy terenów wraz z ich uzbrojeniem w obrębie ulic 
Starowarszawska – Garncarska. Szacunkowa wartość - 9.269.000 zł - 2020 – 2023.

3. Budowa kamienic ul. Garncarska 14,16 - rozbiórka bądź przebudowa istniejącej zabudowy i 
budowa nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - szacunkowa wartość-6.689.000 zł. 
- 2021 – 2023

4. Budowa bloków w systemie TBS

 Budowa kamienicy przy ul. Jerozolimskiej 14/ Starowarszawskiej 27,29,31 - 31 mieszkań 
na wynajem i lokale użytkowe w parterze. Koszt ok 6,8 mln zł - zrealizowane, 11.09.19r. 
przekazano klucze do mieszkań.

 Budowa dwóch budynków mieszalnych, wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego z 56 
mieszkaniami (22 i 34). Budynki finansowane w ramach kredytu z BGK są jednym z filarów 
programu Mieszkanie+ .  Szacowany koszt inwestycji 12 mln zł. - otwarcie ofert - 7 lutego, 
termin realizacji - 17 miesięcy od podpisania umowy.

5. Przekazanie kolejnych terenów aportem do TBS pod budowę bloków. TBS Sp. z o.o. złożyła 
do Miasta akces na przejęcie aportem terenów pod budownictwo mieszkaniowe:
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 ul. Litewska 9-Jerozolimska 39/41-Handlowa 4 o pow. 0,3088 ha – sprzedane, przetarg 
31.05.19r.

 ul. Górna- ul. Rysia 9 o pow. 0,2719 ha - od kilku lat sprawa w sądzie.

 ul. Wierzejska 73-83 o pow. 0,4315 ha;

 ul. Broniewskiego - aktem notarialnym 12.12.19r. Miasto wniosło aportem do TBS Sp. z 
o.o. wkład niepieniężny w postaci prawa własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 
0,9867 ha (dz. nr: 226/9 i 227/8 - 0,2998 ha, nr: 123/16, 123/17, 124/9, 125/9 i 126/9 - 
0,6869ha) o wartości netto 2.251.000,00 zł i w zamian za powyższe objęło w kapitale 
zakładowym spółki 3644 sztuki nowopowstałych udziałów o wartości nominalnej 760 
złotych każdy udział. Obecnie TBS nie złożył wniosku o nowe tereny.

Budynki byłyby budowane w latach 2021-2027. Przewidywany okres przygotowania inwestycji 
ok. 1,5 roku od terminu przejęcia terenu, przewidywany okres realizacji inwestycji ok. 1,5 roku 
od terminu rozpoczęcia budowy.  

6. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta.

 Środki z budżetu Gminy w wysokości ok. 9.800.000zł rocznie, przeznaczone na roboty 
remontowe i modernizacyjne oraz termomodernizacje zasobów - w ramach remontów w IV 
kw. wykonano 35 remontów lokali mieszkalnych, wymieniano i remontowano źródła grzewcze, 
instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wodomierze, wykonano remonty 
dachów 7 budynków. W ramach modernizacji wykonywano w lokalach mieszkalnych instalacje 
c.o. z pieca gazowego - 41 lokali oraz z pieco-kuchni - 5 lokali. Wykonywane były roboty 
kominiarskie, wymieniano stolarkę okienną i drzwiową, opracowano projekty rozbudowy 
wewnętrznej instalacji gazu w lokalach mieszkalnych. Wykonano termomodernizację 4 
budynków, przyłączono do kanalizacji sanitarnej 1 budynek mieszkalny.

 Środki z wpływów czynszowych TBS Sp. z o.o. – w 2019 roku wydatkowano 887.547,92zł na 
remonty bieżące: remonty i naprawy dachów 17 budynków mieszkalnych, dachów komórek na 
10 posesjach i naprawa dachu na budynkach użytkowych – 1 posesja, wymiana instalacji 
elektrycznych w 24 lokalach mieszkalnych oraz naprawy i remonty instalacji w 9 budynkach 
mieszkalnych, roboty branży instalacji sanitarnych - 42 budynki, roboty remontowe w 56 
lokalach mieszkalnych.

2. PIOTRKÓW ATRAKCYJNY INWESTYCYJNIE

Koordynator Zespołu: Katarzyna Szokalska – Kierownik DOP

1. Tworzenie zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne.

 Przygotowanie do sprzedaży nowych terenów inwestycyjnych, m.in.:

- Metalowców – I kompleks – sprzedane, przetarg 26.07.19r., II i III kompleks - przetargi 
19.04.19r. i 18.10.19r. - nie znalazły nabywcy, kolejny przetarg 7.02.20r.

- Miast Partnerskich - przetarg 3.07.20 r.

- 800-lecia – przetarg – 29.05.20r.

- Karolinowska i Rolnicza (2 działki) - przetarg I półrocze 2020 r.

- Działkowa - po 2019r.

- Przemysłowa - (2 działki) – dz.17/68 sprzedana, przetarg 18.10.2019 r., na dz. 17/69 brak 
wpłat, kolejny przetarg 7.02.20r.
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- R. Reagana – w trakcie procedura podziałowa - przetarg (2 nieruchomości) – II półrocze 
2020 r.

 Teren Wronia – Graniczna – nabywanie do zasobu, następnie opracowanie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru

- dz. nr 46, 50, 171 obr.42 oraz dz. nr 38 i 43 obr. 30 - pozyskano aktem z dnia 9.07.19r. 

- dz. nr 139, obr. 42 – I półrocze 2020

2. Włączanie kolejnych terenów do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

 ul. Cała 39 – I półrocze 2019r. – zrealizowane – uchwała nr V/65/19 z 27.02.18r.

3. Realizacja infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych - dokończenie osiedla 
Jeziorna, osiedle Piaskowa, osiedle 800-lecia. 

 osiedle Jeziorna - zakończono budowę ul. Żeglarskiej i ul. Koralowej do ul. Jeziornej (III kw. 
2019).

 osiedle Piaskowa – wod. – kan. II etap, zadanie zakończono, trwa procedura odbiorowa.

 osiedle 800-lecia – odcinek wodociągu – zakończono IV kw. 2019r.

4. Przygotowywanie i sprzedaż kolejnych nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe 
(m.in. ul. Piaskowa, Topolowa/Szymanowskiego, Kajakowa, os. 800-lecia).

 ul. Piaskowa - 4 działki, przetarg 22.02.19r. - sprzedane

 ul. Diamentowa - 1 działka - przetarg 22.02.19r. – sprzedane

 ul. Regatowa - przetarg 18.10.19r. - sprzedane

 ul. Prosta 188/200 – przetarg 6.12.19r. – brak wpłat, II przetarg - 24.04.20r.

 ul. Spacerowa 141/143 – przetarg 6.12.19r. – brak wpłat, II przetarg - 24.04.20r.

 ul. Wierzejska II kompleks – przetarg .29.05.20r.

 Topolowa/Szymanowskiego - 9 m-cy od wejścia w życie planu zagospodarowania 
przestrzennego

 Ul. Kajakowa – przetarg planowany na 3.07.20r.

 os. 800-lecia - przetarg planowany na 29.05.20r.

 Poleśna - termin przystąpienia do zagospodarowania kompleksu działek gminnych 
położonych w rejonie ulic: Poleśnej, Wschodniej i Zimnej uzależniony jest od terminu 
zakończenia postępowania sądowego, mającego na celu wydanie nieruchomości w 
posiadanie Miasta. Postępowanie to ma skomplikowany charakter i trudno określić, kiedy 
zostanie ono zakończone i z jakim rezultatem.

5. Wspieranie tworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego firmy Haering – działania 
Miasta będą uzależnione od potrzeb i wniosków firmy.

3. PIOTKÓW OTWARTY NA TURYSTÓW

Koordynator Zespołu: Błażej Cecota – Kierownik CIT

1. Dostosowanie Wieży Ciśnień na potrzeby usług turystycznych

 Opracowano plan udostępnienia Wieży Ciśnień do zwiedzania w 2020 r. 
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 Rozmowy w zakresie włączenia Wieży Ciśnień w plan zagospodarowania terenu wraz ze 
Starostwem Powiatowym – w toku.

 Opracowanie harmonogramu prac na lata 2020-2023 – w trakcie realizacji

2. Rozbudowa projektu Rower Miejski

 Przygotowanie i wdrożenie roweru miejskiego 2019 -2022 – w przetargu wyłoniono 
realizatora projektu Piotrkowski Rower Miejski na cztery lata, 27.08.19r. rozpoczęcie - 
zrealizowano.

 Monitoring projektu rower miejski - trwa na bieżąco, co miesiąc przekazywane są do 
wykorzystania raporty z funkcjonowania projektu.

 Ewaluacja i analiza – kompleksowa analiza po zakończeniu sezonu – XI/XII.19

 Przygotowanie harmonogramu projektu rower miejski na dalsze lata - umowa określa 
zasady funkcjonowania do 2022 roku. Od 2020 roku sezon rowerowy będzie się 
rozpoczynał 1 kwietnia i kończył 31 października. Do dyspozycji jest 80 rowerów.

3. Promocja i rozwój piotrkowskich produktów turystycznych

 Analiza i ewaluacja obecnych produktów turystycznych - zrealizowano.

 W listopadzie 2019 r. uczestniczono w targach turystycznych w Warszawie oraz Krakowie. 

 Monitoring produktów turystycznych i działań promocyjnych w roku 2019 - 
przeprowadzono.

 Przygotowano harmonogram działań na rok 2020 – oferty wydarzeń związanych z 
produktami turystycznymi.

 Sieciowy produkt turystyczny „Piotrków Trybunalski” – realizacja na bieżąco. 

 Przygotowanie harmonogramu działań na lata 2020-2023 – w toku. 

4. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

Koordynator Zespołu: I Zastępca Prezydenta Miasta

1. Przebudowa Hali Relax - uzyskano pozwolenie na budowę nowej hali, w trakcie odwołania 
decyzja konserwatorska na rozbiórkę budynku rektyfikacji. Złożenie wniosku o dofinansowanie  
V 2020, realizacja pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu.

2. Rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekreacji 

 Podjęcie działań związanych z uruchomieniem letniego basenu odkrytego – nie 
realizowano.

 Budowa dwóch boisk: piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 92 x 60 metrów 
(w pełni oświetlone) oraz wielofunkcyjnego o poliuretanowej nawierzchni do gry m.in. w 
siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego na stadionie „Concordia” - pozyskano  
dofinansowanie 1,3 mln zł z Ministerstwa Sportu, z programu „Sportowa Polska”. 
Realizacja do połowy lipca 2020 r. Przekazano plac budowy Wykonawcy.

 Rozbudowa i zadaszenie istniejącego lodowiska, po uzyskaniu zgody konserwatora – nie 
realizowano.

 Przebudowa boiska SP 11 - powtarzamy procedurę przetargową, zakończenie w 2020r.

 Modernizacja bieżni SP 16 – zrealizowano - III kw. 2019r.
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 Przebudowa boisk SP 10 (ul. Próchnika) – po 2019r.

 Modernizacja boiska przy SP nr 2 – zrealizowano - III kw. 2019r.

 Siłownia z parkingiem przy ZSP 2 - zrealizowano IV kw.2019.

 Odwodnienie i budowa mini boiska lekkoatletycznego przy IV LO – po 2019r.

3. Poprawa infrastruktury placówek oświatowych.

 Modernizacja ogrzewania w SP nr 5 – VIII.2019r. – zadanie zrealizowano. 

 Modernizacja  II LO – po 2019r. - złożono wniosek o dofinansowanie z RPO (na II LO i SP 
12 za wyjątkiem bieżni i widowni). Termin oceny wniosku – II kwartał 2020r.

 Termomodernizacja SP nr 12 (+bieżnia i widownia) – po 2019r. – j.w.

 Dostosowanie budynku SP 10 (ul. Wojska Polskiego) na siedzibę przedszkola – w sierpniu 
2019 roku przyjęta została uchwała o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży – 
przetarg 29.05.20r.

 Modernizacja PS 7 – po 2019r.

 Podjęcie decyzji w sprawie PS 14, PS 11 (trwają prace projektowe nad fotowoltaiką w celu 
zmniejszenia wydatków na ogrzewanie elektryczne) i PS 12.

4. Realizacja programów z zakresu oświaty i pomocy społecznej. 

 Projekt „Razem możemy więcej” - realizacja do 30.09.2019 - w ramach niniejszego 
projektu wprawcie otrzymało 122 uczestników. Usługi na rzecz osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem, realizowane działania: usługi opiekuńcze od poniedziałku 
do soboty, klub wsparcia dla osób niesamodzielnych - 15 osób, wyremontowano i 
wyposażono 4 mieszkania wspomagane przy ul. Wysokiej 15. Uczestnicy projektu 
wprowadzili się do mieszkań 01.04.2019 r. Pobyt trwa od 3 do 6 miesięcy. Został 
uruchomiony nowy oddział środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej „BARTEK” przy 
ul. Wojska Polskiego.  

 Projekt „Podaruj radość”, celem było wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej 
prowadzących do ograniczenia opieki instytucjonalnej. Realizacja do 30.09.2021r. Na 
realizację projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 622.115,00zł (całkowita 
wartość projektu wynosi 731.900,00 zł). Łącznie wsparciem dwóch asystentów objętych 
było 21 rodzin. W IV kwartale 2019 roku asystenci odwiedzili swoje rodziny 206 razy. W 
ramach projektu odbywały się indywidualne spotkania osób dorosłych z psychologiem, 
oraz spotkania okolicznościowe rodzin z dziećmi. Wydatki projektu w IV kwartale 2019 
roku – 46.580,61zł. – MOPR – Zrealizowano.

5. BUDOWA I REMONTY DRÓG ORAZ PARKINGÓW

Koordynator Zespołu: Małgorzata Majczyna – Dyrektor RIM

1. Budowa ronda Dmowskiego- Żelazna- AK – wykonawca robót ERBEDIM + konsorcjanci- 
termin realizacji do 30.10.2019r. Wartość zadania – ok 10 mln zł – zrealizowano - RIM

2. Przebudowa ul. Wojska Polskiego do PKP do AK - Zakres rzeczowy – przebudowa rzeki Strawy, 
budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowa magistrali wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej i gazociągu oraz usunięcie kolizji. Przebudowa skrzyżowania z ul. Polną 
na rondo oraz przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Wartość projektu ok 14 mln zł, w cyklu 
dwuletnim 2019/2020 – trwają roboty na I odcinku – od PKP do Polnej – RIM
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3. Przebudowa ul. Roosevelta - projekt na odcinku od Przemysłowej do Granicznej – 
dokumentacja podzielona na 3 etapy. Ostatni z nich, od Wroniej do Granicznej uzyskał w 2017r 
decyzję ZRID. Wartość tego odcinka to 5 mln zł. Pozostałe odcinki wg kosztorysów 
inwestorskich to ok 8 mln + odszkodowania. W zakresie rzeczowym – przebudowa jezdni, 
chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, zieleń. 
Trwa wypłata odszkodowań na 3 odcinku i poszukiwanie źródeł dofinansowania 
zewnętrznego.

4. Przebudowa ul. Żelaznej – wszystkie media wymagają przebudowy. Do wykonania ciągi piesze 
i ścieżka rowerowa oraz nowa konstrukcja drogi. Projektowanie należy rozpocząć w 2020r, z 
cyklem realizacji w 2021r. Można rozważyć zakończenia odcinka przed projektowanym 
rondem z ul. Roosevelta.

5. Przebudowa ul. Broniewskiego – Wartość zadania ok 2,5 mln zł. W zakresie rzeczowym 
przebudowa drogi, oświetlenia, budowa ścieżki rowerowej, zjazdów i chodnika, parkingów, 
kolizje z wodą i kanalizacją. Otwarcie ofert w przetargu – 17.01.20r. Realizacja do XI 2020r. 
Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewody Łódzkiego (FDS).

6. Przebudowa ul. Przedborskiej – wszystkie sieci do przebudowy, do wykonania nowa 
deszczówka, oświetlenie, konstrukcja drogi z chodnikami i ścieżką rowerową. Do wycinki 
drzewa przydrożne. Koszt ok 1,5 mln + wykupy, realizacja wg specustawy drogowej, w latach 
2020-21.

7. Przebudowa ul. Rakowskiej - Zakończono projektowanie. Zgłoszono remont drogi do ŁUW i 
zaplanowano środki na udział własny, co umożliwi aplikowanie o dofinansowanie z rezerwy 
subwencji ogólnej budżetu państwa w lutym 2020r.

8. Przebudowa ul. Wolborskiej – przebudowa dotyczy wymiany awaryjnego wodociągu na całym 
odcinku oraz budowy kanalizacji deszczowej do kanału w okolicy PKS. Termin wykonania 
dokumentacji powinien poprzedzać projektowanie ul. Rakowskiej na odcinku przy Szpitalu z 
uwagi na odprowadzenie wód opadowych. Długość ulicy - ok 1,5km. Szacunkowy koszt ok 9 
mln. Brak zadania w budżecie.

9. Przebudowa ul. Jeziornej – Do wykonania konstrukcja drogi, obustronne chodniki, oświetlenie 
uliczne led, w trybie specustawy drogowej. Brak zadania w budżecie.

10. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Krakowskie Przedmieście/Al. Kopernika – 2019r. – 11 
miejsc postojowych. Zrealizowano - w II kw. 2019.

11. Rejon skrzyżowania ulic Kostromska – Polna - budowa parkingu. Zrealizowano - III kw. 2019. 
- ZDiUM

12. Ul. Kostromska /od ul. Limbowej do ul. Wojska Polskiego/ - wymiana nawierzchni jezdni.  
Zrealizowano - II kw. 2019 – ZDiUM

13. ul. Dmowskiego od ul. Szklarskiej do ul. Kostromskiej. Zrealizowano - IV kw. 2019 – ZDiUM

14. ul. Słowackiego 128 - budowa zatoki parkingowej. Zrealizowano - IV kw. 2019  – ZDiUM

15. ul. Dworska/ul. Belzacka -budowa pętli autobusowej i parkingu. Zrealizowano - IV kw. 2019 – 
ZDiUM

16. ul. Wronia - przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy – 987m. Zrealizowano - IV kw. 
2019 – ZDiUM.

6. ZBIORNIK BUGAJ, PIOTRKÓW MIASTEM EKOLOGICZNYM

Koordynator Zespołu: II Zastępca Prezydenta Miasta
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1. Zagospodarowanie Zbiornika Bugaj i jego okolic

 Budowa infrastruktury - drogi wraz z infrastrukturą zgodnie z planem miejscowym, 
realizacja od 2020 roku - trwa projektowanie i uzyskiwanie decyzji administracyjnych.

 Wykonanie ciągu pieszo – rowerowego wokół Zbiornika Bugaj – I etap od ul. Sulejowskiej 
do ul. Porannej – zakończono XII.2019r.

 Przygotowanie terenów inwestycyjnych do sprzedaży czy wydzierżawienia dla inwestorów 
prywatnych pod usługi rekreacyjno – sportowe ( np. wypożyczalnia łódek, kajaków, pole 
kempingowe czy namiotowe, park linowy) – po 2019r.

 Organizacja imprez turystyczno-sportowych na terenie zbiornika i w jego okolicach.

- Wielkie Piotrkowskie Morsowanie - 27.01.19r. - zrealizowane

- Human Machine Zima - Biegi Ekstremalne na 6 i 12 km - 3.02.19r. - zrealizowane

- Otwarcie kąpieliska Słoneczko – 22.06.2019r. - zrealizowane.

2. Modernizacja systemu ciepłowniczego:

 Wykonanie analizy wstępnej, która obejmuje analizę rynku ciepłowniczego, istniejącego 
systemu ciepłowniczego w mieście z rekomendacją kierunku modernizacji, opracowanie 
studium wykonalności wybranego wariantu, raport z wyceny aktywów ciepłowniczych – 
28.02.2019 r. – zrealizowane.

 Sporządzenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie – w lipcu 2019r. złożony został 
wniosek do NFOŚiGW dla projektu „Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach 
restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim”. Przeszedł 
pozytywnie ocenę formalną, jest w trakcie oceny merytorycznej.

 Na Sesji 26.06.19r. została powołana 100% spółka gminy - Elektrociepłownia Piotrków 
Trybunalski. Majątek będzie dzierżawiony – zrealizowane.

 Spółka przejmuje dalsze prace modernizacyjne.

3. Rozbudowa sieci ciepłowniczej (m.in. w ul. Żwirki, ul. Grodzkiej, ul. Rycerska 16/Pl. 
Niepodległości 4 i 5, ul. Piastowskiej)

 Budowa sieci ciepłowniczej do ul. Żwirki – 2019-2020r. – trwa roboty z terminem do VIII 
2020r.

 Budowa sieci ciepłowniczej do osiedla Wiślana - zakończono projektowanie, brak osób 
chętnych do podłączenia do sieci i środków w budżecie na 2020r.

4. Dalsza rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej

 Przebudowa kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem ul. Okrzei – zrealizowano IV.2019.

 budowa wodociągu w ul. Porazińskiej,  Miłosza i Chopina -2019 r. - zakończono XII.2019r.

 budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica – opracowano dokumentację,  
trwa przygotowanie zadania do realizacji.

 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – opracowanie dokumentacji do 2020r. - trwa 
projektowanie i uzgadnianie przebiegu sieci ks.

 budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – trwa projektowanie i uzyskiwanie 
decyzji o lokalizacji celu publicznego. Czekamy na decyzję wodno-prawną i zgodę Ministra 
na odstępstwo od warunków technicznych.
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 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części ul. 
Zalesickiej – trwa projektowanie do 2020r.

 modernizacja magistrali wodociągowej W. Polskiego – 2019r. – nie zrealizowane.

5. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, eliminowanie lokalnych kotłowni węglowych, 
stałe monitorowanie jakości powietrza w poszczególnych rejonach miasta.

 Docieplenie kamienicy pl. Czarnieckiego 6/7 – zrealizowano w IV kw.2019r.

 Bieżące monitorowanie jakości powietrza na podstawie zainstalowanych przez Miasto 20 
czujników – monitorowane na bieżąco, umowa do końca 2023 roku.

 Wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych, będących własnością miasta, z 
węglowych na gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - wykonywano  
instalacje c.o. z pieca gazowego - 41 lokali oraz z pieco-kuchni - 5 lokali.

 Wykonano termomodernizację 4 budynków.

 Pilotaż – wykrywanie, za pomocą drona, procederu spalania odpadów – przeprowadzono 
31 stycznia 2019 roku, skontrolowano 20 kominów, z czego w czterech przekroczono 
dozwolone normy. 

6. Regulacja rzeki Strawy na odcinku od Armii Krajowej do PKP - 2019 - 2020r. – 26.09.19r. 
przekazano plac budowy wykonawcy, roboty zgodnie z harmonogramem. Koszt 13,3 mln zł.

7. Ekologiczna i sprawniejsza komunikacja miejska - wymiana taboru MZK na autobusy 
proekologiczne i niskoemisyjne, przyjazne pasażerom i środowisku.

 Uchwała w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2019 — 2028 (z analizą kosztów 
i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług piotrkowskiej komunikacji 
miejskiej autobusów zeroemisyjnych) – Uchwała Nr V/41/19 z dn. 30.01.2019 r. 

 Plan Zrównoważonej Mobilności – uchwalony X.19r.

 Złożono wniosek o dofinansowanie na zakup 10 autobusów elektrycznych i montaż 3 
szybkich ładowarek pantografowych oraz 10 wolnych ładowarek zajezdniowych plug-in i 
zagospodarowanie terenu pętli wraz z infrastrukturą. Całkowity koszt projektu – ponad 33 
mln zł,  wnioskujemy o dofinansowanie w wysokości ok. 22 mln zł. - XII.19r.

8. Rewitalizacja Parku Belzackiego – zakończono projektowanie, uzyskano kolejne decyzje 
przyrodnicze i wodno-prawne, brak pozwolenia na budowę stawu z ŁUW, co umożliwi złożenie 
wniosku o dotacje i pożyczkę w ramach konkursu WFOŚiGW „Przyrodnicze Perły Województwa 
Łódzkiego” (V 2020r.).

7. KARTA MIESZKAŃCA PIOTRKOWA 

Koordynator Zespołu: Grzegorz Janowski – Kierownik SPS 

1. Spotkanie Zespołu w celu stworzeniu projektu ulg dla mieszkańców i opracowania projektu 
zapytania ofertowego, mającego na celu wykonanie wykonawcy - zrealizowano.

31.05.19r. odbyło się spotkanie Zespołu, podczas którego firma Informica zaprezentowała modele 
funkcjonowania karty mieszkańca w innych miastach. Przedstawiciele podległych jednostek, w których 
ma być wdrożona PKM, zaproponowali następujące preferencje (projektów zniżek):

Miejska Biblioteka Publiczna

 Kategoria Karta Zajęcia Kino 
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biblioteczna 
(opłata 
jednorazowa)

edukacyjne 
płatne (1 x 1,5 
godz. w tygodniu)

studyjne - 
bilet na 
seans

Podstawa – osoby spoza Piotrkowa – studenci, 
turyści, mieszkańcy innych miejscowości

10,00 80,00 10,00

Rozliczający podatek dochodowy lub 
otrzymujący zasiłek stały z MOPR

 7,00 60,00 7,00Piotrko-
wianie

Członkowie rodzin 5,00 50,00 5,00
Seniorzy +60 5,00 50,00 5,00
Rodziny +4 5,00 50,00 5,00

Muzeum

Muzeum proponuje wprowadzenie następujących zniżek w ramach biletu wstępu:

- dla piotrkowian, którzy będą kwalifikować się do programu w ramach punktu 1.a. oraz 1.b.: cena 
biletu ulgowego (2 zł) 

- dla rodzin +4: cena biletu rodzinnego (6 zł) 

- dla seniorów 60+: cena biletu ulgowego (2 zł)  

MZK Sp. z o.o.

Zgodnie z uchwałą z 30 stycznia 2019 roku ulgi na przejazdy posiadają dzieci do ukończenia 18 roku 
życia i kontynuujące naukę do 24 roku życia, seniorzy 60+, rodziny+4 dlatego nie przewiduje się 
kolejnych ulg dla innych grup mieszkańców.

Miejski Ośrodek Kultury 

Jednostka proponuje zniżkę 10% ceny biletu na wszystkie koncerty, spektakle, inne biletowane imprezy 
wyprodukowane przez MOK. Zniżka nie dotyczy spektakli, koncertów itp. kupowanych od instytucji i 
agencji artystycznych lub kontraktowanych bezpośrednio z artystami. Od wielu lat w MOK funkcjonuje 
system ulg, zniżek, a wiele imprez organizowanych jest nieodpłatnie:

1. Dla seniorów +60 MOK prowadzi bezpłatne zajęcia artystyczne w ramach Klubu Seniora.

2. Dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologią prowadzone są całoroczne zajęcia w Ośrodku 
Edukacji Artystycznej i świetlicach artystycznych.

3. Uczestnictwo w odpłatnych zajęciach artystycznych (zespołowych i indywidualnych w dziedzinie 
teatru, muzyki, plastyki i tańca) reguluje Zarządzenie Dyrektora MOK, wydawane na każdy sezon 
artystyczny (równoważny z rokiem szkolnym), które dopuszcza stosowanie opłat zniżkowych w 
wysokości 50% w przypadku:

a) uczestniczenia na zajęciach MOK więcej niż jednego dziecka z tej samej rodziny; zniżka dotyczy 
drugiego i następnych dzieci.

b) uczestnictwa tej samej osoby w więcej niż jednej formie zajęć; zniżka 50% dotyczy drugich i 
następnych zajęć. 100% płatne są zajęcia, za które odpłatność jest najwyższa.

c) uczestniczenia w tych samych zajęciach więcej niż 5 lat. Ulga nie dotyczy zajęć plastycznych.

d) uczestniczenia w zajęciach emerytów i rencistów,

e) zniżki nie mogą być łączone.

Istnieje możliwość opłat za zajęcia z upustem: opłata półroczna z upustem 5% i  roczna z upustem 10%. 
Z uprawnienia do nieodpłatnego uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych i kół zainteresowań 
mogą korzystać posiadacze Karty Programu „Rodzina+4”.
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Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawił szczegółowe propozycje zniżek w swoich obiektach.

Pod koniec września 2019 roku opracowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
„Piotrkowska Karta Mieszkańca”.

2. Ogłoszenie zapytania ofertowego i podpisanie umowy z wykonawcą - I kwartał 2020r.

3. Wdrożenie “Karty Mieszkańca Piotrkowa” - II kwartał 2020 r.

4. Poszerzenie partnerów projektu o przedsiębiorców, chcących również udzielać bonifikaty z 
tytułu posiadania “Karty mieszańca Piotrkowa” – od 2020 r.

Opracowała: K. Szokalska, 28.01.20r.
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