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Nowe Ce tru  Łodzi 



 Nowe Centrum Łodzi = nowoczesna 
dzielnica 

 Zachowanie istotnych elementów tkanki 
urbanistycznej świadczących o 

tożsamości i przeszłości miejsca 

 Zabudowa kulturalna, mieszkaniowa, 
usługowa i biurowa 

 Rewitalizacja kwartałów zabudowy 
wielkomiejskiej 































Zielone Polesie 

 program 
przygotowany w 
Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej pod 
kierownictwem Anny 
Sokołowskiej 

 obejmuje historyczną 
dzielnicę Wiązowa, 
czyli zachodnią część 
centrum Łodzi 



 Wybrano odcinki ulic o małym natężeniu ruchu:  
- al.  Maja na odcinku od ul. Żeromskiego do 
Wólczańskiej,  
- ul. Wólczańska na odcinku od ul. Próchnika do 
Więckowskiego,  
- ul. Pogonowskiego (Legionów-Zielona),  
- ul. Lipowa (1 Maja-Więckowskiego ,  
- ul. Strzelców Kaniowskich (1 Maja-Więckowskiego ,  
- ul. Kopernika Wólczańska-Gdańska ,  
- ul. Gdańska Kopernika-Zamenhofa) 



Założe ia i westy yj e: 

 nowa jakość ulic Starego Polesia 

 ulice – charakter ciągów pieszo-jezdnych 

 zieleń i małą architekturę 

 priorytet –  zwiększenie bezpieczeństwa 
pieszych i cyklistów oraz uspokojenie ruchu 

 Zmiana sposobu aranżacji miejsc 
parkingowych w przestrzeni ulicy 

 nowe oświetlenie 



 Powstaną: 
 Podwórce miejsce 

 Ulice ogrody 

 Parki kieszonkowe - Legionów, Pogonowskiego, 
Strzelców Kaniowskich i Andrzeja Struga. 

 Wartość inwestycji na 2016 rok: 

  ulice – ponad  mln zł. 
 parki kieszonkowe – prawie  mln zł. 
 

Program zakłada wykorzystanie całego potencjału 
Starego Polesia 





Pierwszy park kieszonkowy 
ul.  Pułku Strzel ów Kaniowskich 

Źródło: http://lodz.wy or za.pl/lodz/ , , .ht l?i=   



Źródło: http://lodz.wy or za.pl/lodz/ , , .ht l?i=   



Park kieszonkowy 



Park kieszonkowy 



Pierwszy kieszonkowy plac zabaw 
ul. Legionów 39 





Podwórzec miejski = woonerf 

 podwórzec miejski – spolszczona 
wersja pojęcia woonerf, oznacza „ulicę 

do mieszkania” 
 idea narodziła się w (olandii w latach 

70-tych XX w. 

 



Jakie potrze y a speł iać strefa 

typu woonerf? 

 zwiększenie przestrzeni przyjaznej pieszym i cyklistom 

 ograniczenie prędkości pojazdów do minimum 

 ograniczenie „tranzytowego” ruchu samochodowego 

 umożliwienie obsługi ulicy przez pojazdy specjalne 

 wyłączenie ulicy z systemu komunikacyjnego miasta i 
przez to zminimalizowanie występowania na niej „korków” 

 zaproponowanie funkcji rekreacyjnej 

 zwiększenie atrakcyjności ulicy – nasadzenia drzew, 
wprowadzenie małej architektury 

 możliwość dojazdu samochodem i zaparkowania pod 
domem 

 
Źródło: http://woonerf.dlalodzi.info/czym_jest_woonerf.html 



Źródło: http://www.z .org.pl/dow load/preze ta je/ -dp-lodz.pdf 

Podwórzec – Optymalizacja gospodarowania 
przestrzenią 
 Rezygnacja z układu chodnik-jezdnia-chodnik 

 



Źródło: http://www.dzie iklodzki.pl/artykul/ ,pierwszy-w-lodzi-woonerf-powstanie-wkrotce-na-6-sierpnia,id,t.html 



Źródło: http://woo erf.dlalodzi.i fo/ko ep je_przeksztal e .ht l 
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Fot. Magdalena Zdyb 



Źródło: ZDiT Łódź 
Widok od strony ul. Piotrkowskiej 



Ul. Traugutta od strony ul. Sienkiewicza – 

dawniej 

Źródło: https://www.google.pl/maps/ 



Ul. Traugutta od strony ul. Piotrkowskiej – dawniej 

Źródło: https://www.google.pl/maps/ 



Źródło: http://lodz.naszemiasto.pl/ 



Źródło: http://lodz.naszemiasto.pl/ 



Źródło: http://lodz.naszemiasto.pl/ 
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Fot. Magdalena Zdyb 



„Sąsiedzi” zamieszkali przy Traugutta 10 

instalacja hiszpańskiego rzeź iarza Isaaca Cordala 

Wernisaż instalacji – 19.06.2015, 
w ramach  Festiwalu Łódź 

Czterech Kultur 

Fot. Magdalena Zdyb 



Źródło: https://www.radiolodz.pl/posts/ -mini-balkony-na-traugutta-hiszpanska-
instalacja-sasiedzi 



Widok od strony ul. Jaracza  Źródło: ZDiT Łódź 



Ul. Piramowicza dawniej 

Źródło: https://www.google.pl/maps/place/Piramowicza 



Fot. Magdalena Zdyb 



Miejsca rekreacji – stoliki do gry w szachy. 

Ele e ty ałej ar hitektury 

Fot. Magdalena Zdyb 



Cerkiew św. Olgi 

Fot. Magdalena Zdyb 



Park i . Sta isława Mo iuszki Fot. Magdalena Zdyb 



Ulice osiedlowe – 

woonerf czy shared space? 

 Na peryferyjnych osiedlach powstały tzw. woonerfy 
osiedlowe bez tradycyjnego podziału na jezdnię i chodniki: 

 
 ul. Kozietulskiego (Polesie) 

 ul. Selekcyjna (Widzew) 

 ul. Pszenna Bałuty) 

 ul. Świerkowa Bałuty) 



Ul. Pszenna 

Ul. Świerkowa 

Ul. Świerkowa 

Fot. Magdalena Zdyb 



Ul. Kozietulskiego 

shared 

Ul. Selekcyjna 

space 

Fot. Magdalena Zdyb 



Ul. Lindleya – przebudowa w toku 

 obszar Nowego Centrum Łodzi 
 2 odcinki: 

 Ul Narutowicza – Centrum Języków Obcych 

 Strefa woonerf – piesi i cykliści 
 Strefa techniczna 









Pozytywy tworzenia woonerfów 

 Brak zakłóceń w sposobie funkcjonowania systemu 
transportowy miasta 

 realne uspokojenie ruchu w centrum oraz na osiedlach 

 znaczące rozbudowanie oferty przestrzeni publicznych 

 zwiększenie ilość infrastruktury przyjaznej rowerzystom 

 Rewitalizacja społeczna 

 … 



Mia100 kamienic, obecnie – Miasto kwartałów 

 Założenia programu: 
 poprawienie warunków bytowych 

mieszkańców nieruchomości 
 zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w nieruchomościach, 
organizacja zieleni w nieruchomościach. 

Jednostka realizująca projekt: 
Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 





W ieru ho oś ia h re o towa y h w ra a h progra u wyko ywa o: 

 termomodernizację (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie 
konstrukcji dachu i ścian zewnętrznych , 

 remont konstrukcji dachu, 
 wymianę lub wzmocnienie stropów, 
 poprawę warunków sanitarnych poprzez likwidację wspólnych toalet 

zlokalizowanych poza lokalem, a często poza budynkiem, 
 remont elewacji, prześwitów bramowych i klatek schodowych z 

odtworzeniem detalu architektonicznego, 
 prace konserwatorskie wewnątrz budynków wpisanych do ewidencji i 

rejestru zabytków, 
 izolacje i odwilgocenie ścian,  
 przyłączenie nieruchomości do sieci ciepła systemowego we 

współpracy, 
 modernizację instalacji wod-kan i elektrycznej,  
 zagospodarowanie przestrzeni publicznej w nieruchomościach – nowa 

nawierzchnia podwórzy, organizacja zieleni w nieruchomościach, 
 zmianę układu funkcjonalnego mieszkań. 

 



Łódź zaprasza! 

Dziękuję za uwagę 


