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FILAR: SPOŁECZEŃSTWO

Cel strategiczny: Wysoka jakość życia mieszkańców, z dobrym dostępem do 
usług publicznych

Cel operacyjny: Szeroki dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie

Kierunki działań:

1. Rozwój infrastruktury kultury, sportu i rekreacji.

 Budowa II etapu kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Belzackiej - 2015r. – RIM

 Modernizacja placu zabaw i wybudowanie siłowni plenerowej przy ul. Norwida - efekt 
współpracy miasta z Fundacją Muszkieterów - 2015 r. - SPS

 Modernizacja placu zabaw i instalacja urządzeń fitness na osiedlu Wyzwolenia – 2015r. - SPS

 Modernizacja boiska przy SP Nr 2 (ul. Daniłowskiego) w ramach budżetu obywatelskiego - 
2015r. - RIM 

 Wykonano plac zabaw przy PS Nr 5 - 2015r.

 Wykonano oświetlenie boiska przy ul. Zawiłej – II kwartał 2016r. - RIM 

 Wykonano oświetlenie boiska przy ul. Ceramicznej – III kwartał 2016r. – RIM

 Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego w 2016r.: modernizacja boiska przy SP nr 16, 
boisko wielofunkcyjne przy SP nr 13, rozbudowa boiska III LO, przebudowa boiska ZSP 5 - RIM

 W III kwartale 2016 roku wykonano modernizację czterech placów zabaw: Osiedle Wronia, ul. 
Prusa, ul. Rzeczna, ul. PCK – ZDiUM

 W IV kwartale 2016 roku wykonano modernizację trzech placów zabaw: ul. Jeziorna, ul. 
Żeromskiego (Park Miejski), ul. Poprzeczna.

 Kompleksowa modernizacja Skate Parku (II kw. 2017 r.)  – RIM 

 Wykonano z budżetu obywatelskiego: Modernizacja i rozbudowa boiska ZSP 1, Boisko 
wielofunkcyjne przy ZSP 2 i Boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią i skocznią do skoku w dal przy 
SP 5 (2018r.) - RIM

 Modernizacja placu zabaw przy E. Plater – III kw. 2018.

 Strefa Rekreacji Workout Park „Wyzwolenie” przy ZSP Nr 5 (BO) - zrealizowane maj 2019 - RIM

 Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej – Mediatekę 800-lecia oddano do użytku w czerwcu 
2019 roku. 

 Modernizacja bieżni SP 16 – zrealizowano - III kw. 2019r. - RIM

 Modernizacja boiska przy SP nr 2 (Budżet Obywatelski) – zrealizowano - III kw. 2019r. - RIM

 Siłownia z parkingiem przy ZSP 2 (Budżet Obywatelski) - zrealizowano IV kw.2019r. – RIM

 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Topolowej - wymiana nawierzchni amortyzującej, 
wymiana i remont urządzeń zabawowych oraz małej architektury, utworzenie miasteczka 
ruchu drogowego - 2019 r. – ZDiUM

 Modernizacja placu zabaw przy ulicy Wroniej - doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni 
plenerowej - 2019 r. - ZDiUM

 Budowa dwóch boisk: piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią oraz wielofunkcyjnego o 
poliuretanowej nawierzchni do gry m.in. w siatkówkę, koszykówkę oraz tenisa ziemnego na 
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stadionie „Concordia” - pozyskano  dofinansowanie 1,3 mln zł z Ministerstwa Sportu, z 
programu „Sportowa Polska”. Zrealizowano III kw. 2020r. - RIM.

 Rozbudowa i przebudowa Hali Relax - W 2020r. zabezpieczono środki na nadzór autorski. 
Jednak umowy faktycznie nie podjęto. Nie uzyskano dofinansowania na realizację zadania. 
Zamawiający zrezygnował z wykonania przedmiotu umowy w części dotyczącej nadzoru 
autorskiego na skutek brak możliwości realizacji robót budowlanych do końca 2021 r. - RIM.

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie (w trakcie oceny) na Rozbudowę i przebudowę hali 
sportowej RELAX, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), wartość projektu: 
25.500.000,00 zł. Montaż finansowy: Dotacja: 20.731.707,32 zł, Budżet Miasta: 4.768.292,68 zł. 
Okres realizacji: III.2021 - XII.2022. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa 
istniejącej hali sportowej „Relax” wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakłada rozbiórkę 
istniejącego boiska gier zespołowych, budowę nowego i rozbudowę istniejącego budynku 3-
kondygnacyjnego. Projektowany budynek składa się z 3-ch prostopadłościennych brył: 1 - zespół 
boisk do gier zespołowych: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka ze składanymi trybunami dla ok. 
500 osób, 2 - zaplecze szatniowo – higieniczne z widownią z siedziskami stałymi na ok. 1000 miejsc, 
3 - strefa wejściowa i foyer.

 Plac rekreacyjno-sportowy SP 11 (Budżet Obywatelski) - zrealizowano – IX.2020r. – RIM

 Boisko sportowe przy SP nr 11 (Budżet Obywatelski) - zrealizowano – X.2020r. – RIM

 Street Workout rozbudowa infrastruktury placówki ZSP Nr 2 (Budżet Obywatelski) – 
Zrealizowano  X.2020 r. - RIM. 

 Strefa relaksu i mini plac zabaw (Budżet Obywatelski) - zrealizowano – X.2020 – RIM

 Plac zabaw przy ul. Czarnej - zrealizowano – X.2020 – RIM

 Skwer dzikich róż- Strefa przyjazna mieszkańcom Osiedla - zrealizowano – X.2020 – RIM

 Modernizacja placu zabaw przy ul. Rzecznej Szczekanica Central Park (BO) – plac zabaw, 
siłownia plenerowa, strefa streetworkout, boisko wielofunkcyjne -VII.2020 ZDiUM

 Modernizacja placu zabaw przy ul. Wyzwolenia - plac zabaw ze strefą mini relaksu 
(nawierzchnia) – XI.2020 – ZDiUM

 Dostosowanie parku sportowego „Wyzwolenia” do potrzeb osób niepełnosprawnych 
połączone z modernizacja ogrodzenia i rozbudową bazy rekreacyjnej (Budżet Obywatelski) – 
VI.2020 r. – RIM

 Siłownia plenerowa  z elementami placu zabaw  przy SP nr 2 (Budżet Obywatelski) – zadanie 
wykonano i przekazano do eksploatacji 24.10.2020 r. - RIM

2. Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty kultury, sportu i rekreacji – SPK

1. Wewnętrzne (lokalne) kampanie informacyjno-promocyjne oraz organizowane przez instytucje 
kultury i organizacje pozarządowe wydarzenia stacjonarne oraz wydarzenia online:

 100-lecie Bitwy Warszawskiej;

 festyn z okazji otwarcia Bulwarów nad Strawą;

 XXII Międzynarodowy Festiwal Sztuki INTERAKCJE;

 XVI Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego Online;

 X Festiwal Old Town Jazz  (w większości transmisje online);

2. Udostępnienie rewitalizowanych obiektów i przestrzeni miejskich oraz imprezy sportowe:
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 Rozgrywki PGNiG w piłce ręcznej mężczyzn – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski S.A. (z 
transmisją telewizyjną i online);

 Rozgrywki PGNiG w piłce ręcznej kobiet – MKS Piotrcovia Sp. z o.o.;

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2020”;

 Amatorski X Turniej o Puchar Chrobrego w siatkówce kobiet i mężczyzn;

 Mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek organizowanych przez OZPN we wszystkich 
kategoriach wiekowych;

 Turnieje brydża sportowego.

3. Zewnętrzne działania promocyjne:

 Transmisje ogólnopolskich rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn –   
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski S.A.;

 Transmisje ogólnopolskich rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej kobiet – MKS Piotrcovia 
Sp. z o.o.;

Flagowe wydarzenia kultury, promocyjne takie jak: Festiwal Kultury Miast Partnerskich, Urodziny ulicy 
Słowackiego, Imieniny Piotrków - Dni Miasta, Trybunały Nalewkowe, Biesiada Trybunalska, Konkurs 
literacki o „Rubinową Hortensję”, Juwenalia, Spotkania na Trakcie Wielu Kultur - Shabbaton, zostały 
odwołane ze względu na pandemię.

3. Poprawa infrastruktury i oferty edukacji – SPE, RIM, DPF

 Rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 26 -2015r. - RIM.  

 Modernizacja budynku sali gimnastycznej w SP nr 8 – 2016r. - RIM.  

 Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP nr 6 – 2016r. - RIM.  

 Modernizacja PS nr 8 – 2016r. – RIM

 Przebudowa i termomodernizacja dachu budynku ZSP nr 6 – II kw. 2016r. – RIM 

 Modernizacja budynku ZSP nr 1- zakończenie robót 30.10.2016r. (I część). II część - wykonanie 
elewacji budynku szkolnego, odbiór - XII 2018r. – RIM.

 Modernizacja ogrzewania w SP 5  - VIII.2019r. – RIM.

 Modernizacja budynku II LO – pozyskano dofinansowanie z RPO (na II LO i SP 12 za wyjątkiem 
bieżni i widowni). Wyłoniono wykonawcę - RIM 

 Modernizacja SP nr 12 - j.w. - procedura wyłonienia wykonawcy w trakcie powtórnego 
postępowania  - RIM 

 Modernizacja instalacji elektrycznej w SP Nr 5 – IX.2020r. – RIM

 Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 7 - W 2020 r. wybrano projektanta i 
uzyskano dokumentację techniczną. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r.

W 2020 roku Miasto podpisało umowy, na realizację projektów, współfinansowanych środkami UE 
(DPF): 

Centrum Doskonalenia Kwalifikacji 

Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0009/19-00 z dnia 1.07.2020 

Wartość projektu: 1 738 330,61 zł 



4

Okres realizacji: 10.2020 – 11.2022 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Montaż finansowy projektu: UE: 1.477.581,01 zł Budżet Państwa: 86.916,53 zł, Budżet Miasta: 
173.833,07 zł 

Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów i 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunku 
technik mechatronik z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Celem projektu jest 
poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP nr 1 przez organizację zajęć dodatkowych dla 
uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych programu doradztwa zawodowego, 
przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu dla 4 nauczycieli i zapewnienie staży 
zawodowych w firmach woj. łódzkiego z branży mechatronicznej zgodnej z Regionalną Strategią 
Innowacji woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni 
zawodowych zgodnie z podstawą programową w zawodzie TM oraz opracowanie programów staży 
zawodowych we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. Trwałość projektu zapewni przeszkolenie 
nauczycieli przedmiotów zawodowych z obsługi zakupionego sprzętu. 

Międzynarodowe standardy w elektronice 

Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0010/19-00 z dnia 1.07.2020 

Wartość projektu: 1.771.953,60 zł 

Okres realizacji: 10.2020 – 11.2022 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Montaż finansowy projektu: UE: 1.506.160,56 zł Budżet Państwa: 88.597,68 zł, Budżet Miasta: 
177.195,36 zł 

Grupą docelową w proj. jest 100 uczniów i 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych kierunków: 
technik elektronik i technik elektryk z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Celem 
głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100uczniów ZSP nr 1 przez organizację 
zajęć dodatkowych dla uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych programu 
doradztwa zawodowego ,przeprowadzenie szkoleń z obsługi zakupionego sprzętu dla4 nauczycieli 
i zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego z branży elektronicznej zgodnej z 
Regionalną Strategią Innowacji  woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań w projektu jest zakup 
nowoczesnego sprzętu do pracowni zaw. zgodnie z podstawą programową w zawodzie TE,TEL oraz 
opracowanie programów staży zaw. we współpracy z otoczeniem społ.-gosp. Trwałość projektu 
zapewni przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych z obsługi zakupionego sprzętu. 

Nowoczesne wyposażenie - lepsze wykształcenie 

Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0011/19-00 z dnia 1.07.2020 

Wartość projektu: 1.772.412,00 zł Okres realizacji: 10.2020 – 11.2022 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Montaż finansowy projektu: UE: 1.506.550,19 zł Budżet Państwa: 88.620,61 zł Budżet Miasta: 
177.241,20 zł 

Grupą docelową w projekcie jest 100 uczniów i 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych 
z kierunku technik informatyk z Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Celem 
projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP1 przez organizację zajęć 
dodatkowych dla uczniów umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kompetencji, 
szkoleń dla 8 nauczycieli i zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego w branży 
informatycznej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji RSI woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań 
jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych zgodnie z podstawą programową w 
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zawodzie technik informatyk oraz opracowanie programów 5 staży zawodowych we współpracy z 
otoczeniem społ.-gosp. Trwałość projektu zapewni przeszkolenie nauczycieli przedmiotów 
zawodowych z obsługi zakupionego sprzętu. 

Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Umowa nr: RPLD.11.03.01-10-0055/18-00 z dnia 9.07.2020 

Wartość projektu: 1.792.177,90 zł Okres realizacji: 04.2020 – 03.2022 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Montaż finansowy projektu: UE: 1.523.351,21 zł Budżet Państwa: 83.460,69 zł Budżet Miasta: 
161.836,00 zł 

Środki prywatne: 23.530,00 zł 

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie: 

1.Technikum Budowy Maszyn w ZSP2–136 uczniów z kierunków: 

 technik pojazdów samochodowych – 92 os. 

 technik mechanik – 44 os. 

2.Branżowa Szkoła I stopnia w ZSP2–45 uczniów z kierunków: 

 ślusarz – 25 os. 

 operator obrabiarek skrawających – 20 os. 

oraz 11 nauczycieli w/w placówek. 

Cel projektu: Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Technikum Budowy Maszyn i 
Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 poprzez doposażenie 
placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych i staży dla 181 
uczniów oraz zajęć dla 11 nauczycieli w okresie IV.2020 – III.2022. 

Nabywając nowe kompetencje buduj swoją przyszłość w Budowlance 

Umowa nr: RPLD11.03.01-10-0067/19-00 z dnia 15.09.2020 

Wartość projektu: 1.316.518,32 zł Okres realizacji: 01.2021 – 09.2022 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Montaż finansowy projektu: UE: 1.184.746,49 Budżet Miasta: 131.771,83 zł 

Cele projektu: nabycie przez uczniów kluczowych kompetencji zawodowych mających wpływ na 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej i potencjału do zatrudnienia przez:

 udział w kursie spawania metodą MAG, 

 udział w kursie operatora wózków widłowych, 

 udział w kursie Photoshop, 

 udział w stażach i praktykach zawodowych, 

 podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych 
i praktycznej nauki zawodu przez: 

 udział w kursie AutoCAD, 

 doposażenie pracowni zawodowych w szkole i w Szkolnych Pracowniach Praktycznej Nauki 
Zawodu zgodnie z rekomendowanym katalogiem wyposażenia. 
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Zdalna Szkoła 

Umowa nr: 918/2020 z dnia 21.04.2020 

Wartość projektu: 155.000,00 zł Okres realizacji: 05.2020 – 06.2020 

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

Montaż finansowy projektu: Środki UE: 155.000,00 zł Budżet Miasta: 0,00 zł 

W ramach projektu zakupiono 52 laptopy oraz 52 modemy dla 52 uczniów piotrkowskich szkół. 

Zdalna Szkoła + 

Umowa nr: 7712798771 z dnia 08.06.2020 

Wartość projektu: 154.999,58 zł Okres realizacji: 06.2020 – 09.2020 

Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 

Oś Priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego internetu 

Montaż finansowy projektu: UE: 154.999,58 zł Budżet Miasta: 0,00 zł 

W ramach projektu zakupiono 85 laptopów oraz modemów dla 85 uczniów z rodzin wielodzietnych. 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Etap 

Umowa nr: RPLD.04.02.02-10-0010/19-00 z dn. 22.07.2020 

Wartość projektu: 10.975.329,19 zł Okres realizacji: 2020 – 2021 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 

Montaż finansowy projektu: 

UE: 4.964.712,08 zł 

Budżet Miasta: 6.010.617,11 zł 

W ramach projektu przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadań: 

Zadanie 1. Termomodernizacja budynku II Liceum Ogólnokształcącego 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 
 ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych), 
 ocieplenie stropodachu niewentylowanego, izolacja przeciwwodna dachu, 
 wymiana stolarki okiennej, 
 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
 wykonanie izolacji ścian fundamentowych pionowej i poziomej, 
 roboty remontowe zewnętrzne: rozbiórki, demontaże (kraty okienne), naprawy zarysowanych 

fragmentów ścian zewnętrznych, zamurowania otworów po zsypach na węgiel, naprawy 
kominów na dachu, montaż nawietrzaków szczelinowych, wymiana rynien i rur spustowych z 
dachów, odprowadzenie wód opadowych z orynnowania z zadaszeń, wymiana obróbek 
blacharskich i parapetów, montaż opraw oświetleniowych, zabezpieczenie elementów 
stalowych, zbicie i wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach fundamentowych, 

 roboty remontowe wewnętrzne: wykonanie poziomej izolacji ścian fundamentowych 
(przepona) od strony wewnętrznej wszystkich ścian piwnicznych, remont pomieszczeń 
piwnicznych, remont pomieszczeń nadziemia, (malowanie pomieszczeń, remont posadzek, 
remont sanitariatów, wymiana przyborów sanitarnych), sprawdzenie, udrożnienie i 
doprowadzenie do aktualnych wymogów istniejącej wentylacji grawitacyjnej, naprawa 
zniekształconych elementów balustrad na wewnętrznych klatkach schodowych, zbicie i 
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wykonanie nowych tynków renowacyjnych (traconych) ścian piwnic, wymiana wewnętrznych 
instalacji elektrycznych;

Zadanie 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12 

 ocieplenie ścian zewnętrznych, 

 ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (do poziomu posadowienia), 

 ocieplenie stropodachu wentylowanego (ocieplenie granulatem z wełny szklanej), izolacja 
przeciwwodna dachu, 

 wymiana stolarki okiennej, 

 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 

 izolacja ścian piwnic poniżej poziomu terenu, 

 roboty remontowe zewnętrzne: remont schodów zewnętrznych wraz z murami oporowymi 
(likwidacja istniejących schodów do węzła i magazynu kuchni), remont elewacji poprzez 
naprawę 
i uzupełnienie uszkodzonych tynków i naprawę ścian w miejscach pęknięć (łączenia 
prefabrykatów), remont kominów na dachu wraz z wykonaniem nowych czapek betonowych, 
wymiana rynien i rur spustowych z dachów, wymiana obróbek blacharskich ogniomurów, attyk 
i parapetów, 

 roboty remontowe wewnętrzne: remont istniejącego węzła cieplnego wraz montażem 
nowego w nowej lokalizacji (w jednym z pomieszczeń gospodarczych) oraz adaptacja 
„zwolnionych „ pomieszczeń na szatnię dla uczniów, remont wszystkich pomieszczeń w 
budynku (malowanie pomieszczeń, remont posadzek, remont sanitariatów, wymiana 
przyborów sanitarnych), sprawdzenie istniejącej wentylacji grawitacyjnej, wymiana 
wewnętrznych instalacji elektrycznych.

4. Dostosowanie sieci szkolnej, obwodów i liczebności oddziałów do sytuacji demograficznej
w mieście - SPE 

Zapewniono miejsca dla wszystkich zgłoszonych dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych.

5. Rozwój programów z zakresu pomocy społecznej i profilaktyki zdrowotnej – SPS

 MOPR od 20.10.2020r. przystąpił do programu „Wspieraj seniora” - osobom starszym były 
dostarczane artykuły podstawowej potrzeby. Koszty zakupów pokrywał Senior. Osoba 
wspierająca seniora wykonywała również (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym 
funkcjonowaniem, np. pomagała w sprawach urzędowych, wyprowadzeniu psa, wyrzuceniu 
śmieci, itp. W ramach programu nawiązano współpracę z Piotrkowską Fundacją Talentów oraz 
udzielono wsparcia ok. 40 osobom

 Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych oraz umożliwienie ich funkcjonowania 
w środowisku - w stosunku do osób niepełnosprawnych PUP kierował standardowe działania 
z zakresu usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego. Miejski Zespół do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności wydał 1725 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom 
powyżej 16 r.ż,, 204 orzeczenia o niepełnosprawności osobom przed 16 r.ż, 342 legitymacje 
osoby niepełnosprawnej, 375 kart  parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek. 

 Osobom wymagającym wsparcia ze strony specjalistów, zapewniono konsultacje 
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Łącznie udzielono 304 porad, w tym: 144 porady prawne; 
157 porad psychologiczno – pedagogicznych; 3 porady konsultanta/terapeuty.         
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 Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie wpłynęło 240 
formularzy „Niebieskie Karty”, z których 182 wszczynało nowe procedury. Odbyło się 678 
spotkań grup roboczych. Pomocą grup roboczych objęte były 754 osoby, w tym: 472 osoby, 
wobec których istniało podejrzenie, że są dotknięte przemocą (234 K; 57 M; 181 D) oraz 282 
osoby, wobec których istniało podejrzenie stosowania przemocy (38 K; 244 M). Pracownicy 
socjalni sporządzili 157 formularzy „Niebieskie Karty” cz. „C” oraz  119 formularzy cz. „D”.

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna udzieliła 162 konsultacji i pogadanek dla 322 osób. 
Ponadto przeprowadziła 11 warsztatów i pogadanek dla 267 uczniów.

 Od czerwca 2018r. MOPR bierze udział w projekcie „Kooperacje 3D – model wielosektorowej 
współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w 2020 roku odbyło się: 36 sesji z coachem dla 4 
pracowników socjalnych; 9 spotkań Zadaniowego Zespołu Kooperacyjnego; 1 spotkanie 
Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego wraz ze spotkaniem ewaluacyjnym; 3 wyjazdy na 2-
dniowe warsztaty kooperacyjne.

 MOPR z Dziennym Domem Pomocy Społecznej zorganizował Wigilię – przekazano na wynos 
dla około 270 osób. 

 5 rodzin zostało objęte projektem „Szlachetna Paczka”.

 1.239 osób korzystało z paczek żywnościowych, wydawanych przez Fundację „Divine Mercy” 
w ramach programu Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” w roku 2020 obejmowała stałą opieką i 
wsparciem 280 dzieci w wieku 5 -16 lat, przez od 5 do 7 godzin dziennie (cztery świetlice) oraz 
współpracowała z ich rodzinami i opiekunami prawnymi  (60 rodzin).

 W roku 2020 OSiR był organizatorem 38 imprez, w których uczestniczyło ogółem 4516 osób 
biorących udział w różnych formach aktywności ruchowej m. in. turniejach, imprezach 
sportowych, ligach piłkarskich.

 Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – w 2020r. na zadania w ramach 
Modułu I (likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – zawarto 16 
umów) i Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – zawarto 52 
umowy) wydatkowano środki PFRON w wysokości 165.777,88 zł, program realizowany jest do 
15.04.2021r.

 Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III z PFRON - pomoc finansowa dla 
osób niepełnosprawnych  w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu 
epidemii, 500 zł miesięcznie na jedną osobę, maksymalnie do 5 miesięcy. Pomocą objęto 261 
wnioskodawców na kwotę 280.500,00 zł.

 Karta Dużej Rodziny - Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od 
dochodu. Przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i 
rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do 
ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby 
niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta 
przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Karta Dużej Rodziny oferuje system 
zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. W 2020 roku korzystało z 
kart 1.091 rodzin (4.193 karty tradycyjne/1.231 elektronicznych). W 2020 roku nowe karty 
przyznano dla 169 rodzin (443 karty tradycyjne/255  elektronicznych)
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• W ramach projektu „Razem możemy jeszcze więcej” (CUS) w 2020r. usługami opiekuńczymi 
od poniedziałku do piątku objętych było 25 osób (20 K i 5 M).

• Projekt „Podaruj radość”, którego głównym celem jest wsparcie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej prowadzących do ograniczenia opieki instytucjonalnej. Realizacja projektu - od 
01.10.2018r. do 30.09.2021r. Na realizację projektu pozyskano środki finansowe w wysokości 
622.115zł (całkowita wartość projektu wynosi 731.900zł).

• Program wieloletni "„Posiłek w szkole i w domu” - Pomoc przyznawana była osobom i 
rodzinom, których dochód nie przekraczał wysokości 150% kryterium dochodowego, tj.: 
dochód 792zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego dochód 
1051,50 zł. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wychowujące się w rodzinach o niskim 
statusie materialnym, rozeznanych przez pracowników socjalnych, jak również zgłoszone przez 
pedagogów szkół i przedszkoli, były obejmowane pomocą MOPR w formie dwudaniowego 
posiłku w szkole lub przedszkolu. W ramach realizacji powyższego programu w 2020 roku z 
pomocy w formie dożywiania w szkołach i przedszkolach skorzystało  134  dzieci,  z  czego 124 
uczniów w szkołach i 10 dzieci w przedszkolach.

6. Rozwój budownictwa m. in. poprzez zwiększenie mieszkaniowego zasobu Miasta o nowo 
wybudowane mieszkania, tworzenie terenów pod projekty deweloperskie oraz budowa mieszkań 
przez TBS Sp. z o.o.

1. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 6-8 – 15 rodzin 
– 19.12.18r. przekazanie kluczy. – IGK.

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

3. ul. Broniewskiego - 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 o wartości netto 
2.251.000,00 zł. 

4. Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Broniewskiego z 56 
mieszkaniami (22 i 34). Budynki finansowane w ramach kredytu z BGK są jednym z filarów 
programu Mieszkanie+. Koszt inwestycji 12,44 mln zł. – w marcu 2020r. wybrano wykonawcę, 
termin realizacji - 17 miesięcy od podpisania umowy. Trwa realizacja.

7. Poprawa stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Miasta, poprzez prowadzenie polityki 
remontowej, zasad polityki czynszowej oraz restrukturyzację zasobu. - IGK.

Środki z wpływów czynszowych TBS Sp. z o.o. na koniec IV kwartału zaangażowane środki na realizację 
remontów bieżących - 1.115.713,82 zł, zrealizowano m.in.: remonty i naprawy dachów 30 budynków 
mieszkalnych i 2 budynków gospodarczych oraz 2 budynków użytkowych, wymiana instalacji 
elektrycznej w 30 lokalach mieszkalnych oraz naprawy i remonty instalacji w 11 budynkach 
mieszkalnych, roboty branży instalacji sanitarnych w 17 lokalach mieszkalnych oraz w 15 budynkach, 
roboty remontowe w 27 lokalach mieszkalnych.

Na remonty zasobu mieszkaniowego Miasta w 2020 r. wydano 2.331.492,94 zł , w tym:  na remonty 
zwalnianych lokali mieszkalnych, wymianę źródeł grzewczych, instalacji elektrycznych, wodno-
kanalizacyjnych, gazowych, wodomierzy, montaż skrzynek pocztowych.

Na modernizację i termomodernizację zasobu w 2020 r. wydano 4.891.590,37  zł , w tym m.in. :
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termomodernizacja budynków (docieplenie i wyremontowanie elewacji od strony podwórza posesji 
przy ul. Rycerskiej 11 oraz przy Placu Czarnieckiego 3, docieplenie elewacji wschodniej i południowej  
budynku mieszkalnego przy ul. Pereca 19 oraz ściany szczytowej budynku przy ul. Topolowej 1H), 
modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Słowackiego 1, budowa instalacji c.o. (w systemie logoterm) 
wraz z wykonaniem instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji gazową w budynkach przy ul. 
Szewskiej 8. Wykonywanie instalacji c.o. gazowych, węglowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
dobudowa przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych, montaż wkładów kominowych.

Cel operacyjny: Rozwój cyfryzacji

Kierunki działań:

1. Wysoki stopień wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w usługach 
publicznych.

2. Dalszy rozwój e-administracji

Zrealizowano projekt (30.06.2015r.) pn. Rozwój e-usług w Piotrkowie Trybunalskim oraz dostosowano 
strony Urzędu Miasta oraz wybranych 43 jednostek organizacyjnych (szkoły i przedszkola) do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Koszt ogółem: 1.958.347,78 zł, w tym dofinansowanie 1.664.204,61 zł. – DRI.

Udostępnione e-usługi: 2015 - 39, w 2016 – 16, w 2017 r. – 207, 2018 r. – 304, 2019 – 309, 2020 – 311 
(na różnych platformach e-usług publicznych)

Liczba zakupionych zestawów komputerowych 2015 i 2016r. - 135 szt., 2017r. - 13 szt., 2018r. –  0 szt., 
2019r. -  14 szt, 2020r. – 57.

Ilość korzystających z e-usług (np. z e-procedur na ePUAP, z platformy e-learningowej): 12.670 
użytkowników.

Liczba użytkowników korzystających z usług online (stworzonych stron www) w ramach projektu 
unijnego "Rozwój e-usług" w 2020 roku – 323.758 użytkowników.

3. Budowa oraz modernizacja georeferencyjnych baz danych, a także wdrażanie rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych, zapewniających szybki dostęp do aktualnych i wiarygodnych 
informacji przestrzennych - IMG

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru zrealizował projekt „E-geodezja w Piotrkowie Trybunalskim – 
cyfrowe geodezyjne rejestry publiczne jako skuteczne narzędzie zwiększające zakres oraz jakość usług 
publicznych, świadczonych drogą elektroniczną”. Był on realizowany w okresie od 23.09.2016 r. do 
27.12.2019r. Wysokość wydatków poniesionych w projekcie - 5.159.902,71zł, z czego 3.490.062,05zł 
stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPOWŁ na lata 2014 – 2020.     

W ramach projektu dokonano pełnej cyfryzacji danych przestrzennych zawartych w dokumentach 
zasobu geodezyjnego. Cyfryzacja, która została wykonana polegała na przeniesieniu do komputera 
informacji zapisanych na setkach tysięcy papierowych kartek: na mapach, szkicach polowych, w 
rejestrach, wykazach, czy skorowidzach. Papierowe dokumenty zostały zastąpione komputerowymi, 
relacyjnymi bazami danych, a ich treść uzupełniona została o brakujące, wymagane przepisami 
informacje. Utworzono 6 standardowych baz danych (rejestrów publicznych), których obowiązek 
prowadzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa: bazę obiektów ewidencji gruntów i 
budynków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych, bazę cen i wartości 
nieruchomości, osnów geodezyjnych oraz dokumentów zasobu geodezyjnego.

Cyfryzacja danych umożliwiła wdrożenie w ramach projektu nowoczesnych rozwiązań informacyjno – 
komunikacyjnych - zaawansowanych technologicznie usług elektronicznych, dzięki którym klienci 
Urzędu Miasta mogą łatwiej, szybciej oraz taniej pozyskać mapy, wypisy, wyrysy, oraz inne potrzebne 
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geodezyjne dane i materiały. Wdrożone w ramach projektu e-usługi są innowacyjne z punktu widzenia 
administracji publicznej. Pozwalają nie tylko na złożenie wniosku elektronicznego, jak to się odbywało 
wcześniej, ale na pełne załatwienie sprawy urzędowej, wraz z dokonaniem płatności przez internet 
i pobraniem zamówionych materiałów. W ramach projektu wdrożono 6 e-usług, które adresowane są  
do wszystkich grup klientów ośrodka dokumentacji geodezyjnej. Zarówno do klientów indywidualnych, 
jak i dużych inwestorów. Są usługi dedykowane przedsiębiorcom oraz urzędom i instytucjom. 
Przygotowano e-usługę udostępniania materiałów zasobu geodezyjnego, dzięki której można zakupić: 
mapę zasadniczą, mapę ewidencyjną, wypisy i wyrysy oraz inne dokumenty z ewidencji gruntów 
i budynków. Powstały również specjalistyczne e-usługi, dedykowane dla geodetów, dla 
rzeczoznawców majątkowych, dla komorników sądowych i projektantów.

Dostęp do e-usług odbywa się za pośrednictwem geoportalu, dostępnego na stronie internetowej: 
https://geoportal.piotrkow.pl. Przygotowana została również strona internetowa „Repozytorium 
wiedzy”, na której udostępnione zostały podręczniki dla użytkowników, filmy instruktażowe z obsługi 
poszczególnych aplikacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Strona internetowa 
dostępna jest pod adresem https://geoportal.piotrkow.pl/repozytorium-wiedzy

Cel operacyjny: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych 
wykluczeniem społecznym

Wg. stanu na 31.12.2020r. zarejestrowanych było ogółem 1.975 osób bezrobotnych – mieszkańców 
Piotrkowa Trybunalskiego, w tym 385 osób do 30 roku życia ( ok. 19 %)  oraz 568 osób, powyżej 50 
roku życia (ok.28 %) , ogółu bezrobotnych z miasta – PUP.

Kierunki działań:

1. Pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej – SPS

Pomimo ograniczeń spowodowanych działaniem COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
podejmował działania na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin objętych wsparciem w 
ramach Ustawy o pomocy społecznej.

Z Kuratorium Oświaty otrzymano skierowania dla 13 dzieci – uczniów szkół podstawowych w wieku 8 
– 14 lat, na wypoczynek letni. Na półkolonie zimowe - „Atrakcje dla aktywnych”  skierowano 58 dzieci, 
o półkoloniach letnich „Każdy dzień będzie przygodą” poinformowano 40 rodzin.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2020 roku pod 
nazwą „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - kolonii oraz obozów profilaktycznych 
dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą domową z terenu Miasta". 

Jedynie dwóm organizacjom przyznano środki w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na zadanie pod nazwą „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i 
młodzieży - zimowisk profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i dotkniętych 
przemocą domową":

 Klasztor OO. Bernardynów w wysokości 10.000,00 zł

 Związek Harcerstwa Polskiego w wysokości 10.000,00 zł

2. Wspieranie zatrudnienia mniej atrakcyjnych na rynku pracy grup wiekowych (50+) – PUP

Osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia były aktywizowane w ramach środków Funduszu Pracy oraz 
środków z EFS, pozyskanych na realizację RPO WŁ. Utworzono 30 miejsc pracy subsydiowanej (prace 
interwencyjne, roboty publiczne, doposażenie lub wyposażenie utworzonego stanowiska pracy, 
dotacja), 11 osób bezrobotnych skierowano na staż. Łącznie wsparcie w zatrudnieniu, z udziałem 
środków publicznych, uzyskało 41 osób bezrobotnych.

https://geoportal.piotrkow.pl/
https://geoportal.piotrkow.pl/repozytorium-wiedzy
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Z tytułu podjęcia pracy niesubsydiowanej wyłączono z ewidencji 172 osoby.

Zaktywizowano 213 osób bezrobotnych w wieku 50 +, zamieszkałych w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Aktywizacja osób do 30 roku życia, które ze względu na brak aktywności zawodowej szybko 
tracą umiejętności nabyte w trakcie nauki, w tym nauki zawodu – PUP

Spośród bezrobotnych do 30 roku aktywnymi formami wsparcia, finansowanymi ze środków 
limitowych Funduszu Pracy jak i środków pozyskanych na realizację Programu POWER( EFS), objęto 
łącznie 261 osób , w tym: 

1. pracę subsydiowaną podjęło – 98 osób, (pr. interwencyjna – 24 os., roboty publiczne - 13 os.,   
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 12 os., bon na zasiedlenie - 28 os., dotacje - 
21 os.);  

2. skierowano na staż – 150 osób;

3. szkolenie rozpoczęło  13 osób.

Pracę niesubsydiowaną  podjęło 461 osób. 

Prowadzone przez PUP  działania aktywizacyjne w zakresie świadczonych usług i instrumentów rynku 
pracy pozwoliły na skuteczne wsparcie 722 osób bezrobotnych - mieszkańców Piotrkowa 
Trybunalskiego, w wieku do 30 roku życia.

4. Rozwijanie współpracy pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia oraz instytucjami pomocy 
społecznej, partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami 
pracodawców – PUP

5. Wspieranie zatrudnienia kobiet oraz osób pragnących pogodzić obowiązki rodzinne  
z zawodowymi. 

6. Upowszechnianie idei równych szans w dostępie do zatrudnienia oraz promocja działań na rzecz 
osób powracających na rynek pracy po okresie wychowywania dzieci (zabezpieczenie miejsc w 
żłobkach i przedszkolach) – SPS, SPE

1. Przedszkola samorządowe i przedszkola niepubliczne zabezpieczają zapotrzebowanie w 
zakresie zapewnienia wychowania przedszkolnego – SPE

2. Na dzień 31.12.2020 r. w Miejskim Żłobku Dziennym zapisanych było 94 dzieci. Na liście 
rezerwowej było 6 dzieci. W roku 2020 z usług Miejskiego Żłobka Dziennego skorzystało 173 
dzieci - SPS

7. Zbudowanie systemu działań zapobiegających marginalizacji oraz instytucjonalizacji osób 
niesamodzielnych - SPS

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn. „Pobudzanie 
aktywności społecznej i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych i niepełnosprawnych" dotację 
na 2020 rok na realizację zadania otrzymały następujące stowarzyszenia:

• Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów -18.000zł.

• Polski Związek Niewidomych - 8.000 zł.

• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 30.000 zł.
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• Związek Żołnierzy Wojska Polskiego - 4.500 zł.

• Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki w Piotrkowie Trybunalskim - 5.000 zł.

• Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym - 54.500 zł.

• Stowarzyszenie Przyjaciół „Mam Sąsiada"- 5.000 zł.

• Piotrkowskie Stowarzyszenie Seniorów i Osób Niepełnosprawnych „Sygnał"-10.000 zł.
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FILAR: GOSPODARKA

Cel strategiczny: Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki oraz 
zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta

Cel operacyjny: Kapitał ludzki odpowiadający wyzwaniom współczesnego rynku pracy 

Kierunki działań:

1. Oferta edukacyjna zgodna z zapotrzebowaniem rynku pracy - dobrze wykształceni mieszkańcy, 
dzięki atrakcyjnej ofercie szkolnictwa, dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy – 
SPE.

Ze względu na podwójny rocznik kończący szkoły (absolwenci szkół podstawowych i absolwenci 
oddziałów gimnazjalnych) możliwe było uruchomienie większej ilości kierunków będących w ofercie 
szkół branżowych i techników. 

W 2020 roku utworzono nowe zawody: technik rachunkowości w ZSP Nr 5 oraz technik 
programista w ZSP Nr 2.  

RYZYKA / TRUDNOŚCI:

Nadal dużą popularnością wśród młodzieży cieszą się licea ogólnokształcące, w mniejszym stopniu 
szkoły zawodowe. 

2. Projekty przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu - DRI

Ilość udostępnionych e-usług: 311 (na różnych platformach e-usług publicznych)

Ilość korzystających z e-usług: 12.670

Liczba użytkowników korzystających z usług online w ramach projektu unijnego "Rozwój e-usług"- od 
1.01.2020 do 31.12.2020:  323.758 użytkowników

Liczba potwierdzonych Profili Zaufanych przez Urząd Miasta od 1.01.2020 do 31.12.2020: 1.107

Liczba utworzonych lekcji przez nauczycieli na platformie e-learningowej: 5.524 (Piotrkowska 
Platforma Elearningowa zakończyła funkcjonowanie 01.01.2021 ze względu na wyłączenie na całym 
świecie wtyczki flash w przeglądarkach. Platforma została stworzona na przełomie 2010/2011 roku w 
oparciu o technologię flash, jak również 90% zawartości (szkoleń) była stworzona w oparciu o flash).

Liczba zakupionych zestawów komputerowych w 2020 roku: 57

Liczba korespondencji wysłanej przez ePUAP w 2020 roku: 12.394

3. Przygotowanie i dopasowanie programów nauczania, promujących innowacyjność 
i przedsiębiorczość na wszystkich poziomach kształcenia, w szczególności do potrzeb MŚP. 
Kształcenie w zawodach odpowiadających zmieniającemu się rynkowi pracy, wskazanych 
w porozumieniu ze środowiskiem gospodarczym i Powiatowym Urzędem Pracy – SPE

Oferta edukacyjna dostosowana jest do rynku pracy, nowe kierunki zawodowe tworzone 
w szkołach ustalane są zawsze w porozumieniu z Urzędem Pracy. W trakcie nauki zawodu młodzież 
uczestniczy w obowiązkowych praktykach zawodowych u lokalnych przedsiębiorców i instytucji. 
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Cel operacyjny: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości

Kierunki działań:

1. Tworzenie zasobu nieruchomości na cele inwestycyjne - DOP, SPN 

PSAG:

 Po przetargu 9 października 2015 r. podpisano umowę na wydzierżawienie nieruchomości 
położonej przy ul. Rakowskiej 17 a w ramach PSAG.

 Uchwałą Rady Miasta z 18 grudnia 2015 r. wyłączono z PSAG obszar przy ul. Mireckiego, w 
zw. z zainteresowaniem jednej z piotrkowskich firm, zakupem nieruchomości na zasadach 
ogólnych. Nieruchomość znalazła nabywcę po przetargu, który odbył się  24.06.16r. 

 W wyniku przeprowadzonego 15 stycznia 2016 r. przetargu podpisana została umowa na 
wydzierżawienie nieruchomości położonej w PSAG, przy ul. Nowowiejskiej 24.

 Uchwałą Rady Miasta z 23 marca 2016 r. włączono do PSAG obszar przy ul. Całej.

 W wyniku przetargu, przeprowadzonego 20 maja 2016 r. podpisano umowę na 
wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Sulejowskiej 130. 

 Uchwałą Rady Miasta z 31 sierpnia 2016 r. włączono do PSAG obszar przy ul. Sulejowskiej 
132 o pow. 1,5470 ha. W wyniku przetargu przeprowadzonego 16 grudnia 2016 r. 
podpisano umowę na wydzierżawienie tej nieruchomości.

 Uchwałą Rady Miasta z 20 grudnia 2017 r. włączono do PSAG trzy obszary przy ul. 
Sulejowskiej 132a, Wierzeje i Dalekiej.

 29 grudnia 2017 r. zawarta została umowa na wydzierżawienie nieruchomości położonej 
w PSAG przy ul. Wojska Polskiego 264. 30 kwietnia 2020 r. na wniosek dzierżawcy, umowa 
dzierżawy została rozwiązana, a w wyniku kolejnego przetargu 6.10.20r. wyłoniono 
nowego dzierżawcę, z którym 5 listopada 2020 r. podpisana została umowa dzierżawy.

 W wyniku przetargu, przeprowadzonego 24 sierpnia 2018 r. 28.09.18r. podpisano umowę 
na wydzierżawienie nieruchomości położonej przy ul. Wierzeje, w ramach PSAG. Z dniem 
31 grudnia 2019 r. na wniosek dzierżawcy, rozwiązana została w/w umowa dzierżawy. 

 Uchwałą nr V/65/19 z 27.02.19r. włączono do PSAG teren przy ul. Całej 39.

 Pozostały do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości wchodzące w skład 
Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej położone przy: ul. Całej, ul. Całej 39, ul. 
Dalekiej, ul. Wierzeje i ul. Sulejowskiej 132A.

 W wyniku przeprowadzonych przetargów sprzedano nieruchomości przy: ul. Metalowców 
– kompleks numer III, ul. Wojska Polskiego 37, ul. Garbarskiej 5.

 W 2020r. nie pozyskano do zasobu gminnego z przeznaczeniem na cele inwestycyjne 
żadnych nieruchomości.

2. Skuteczna promocja gospodarcza w celu pozyskiwania inwestorów - DOP

 Ok. 100 wysłanych ofert inwestycyjnych dla potencjalnych inwestorów w 2020 roku. 

 Opracowanie folderu gospodarczego dot. potencjału inwestycyjnego Piotrkowa i 
publikacja na stronie internetowej miasta

 Aktualizacja folderu dot. terenów inwestycyjnych wokół zbiornika Bugaj i publikacja na 
stronie internetowej miasta

 Aktualizacja informacji na stronie miasta dot. przetargów i wydarzeń gospodarczych.
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 Przesyłanie informacji o przetargach na nieruchomości do przedsiębiorców oraz promocja 
na stronie internetowej miasta.

 Wprowadzenie ofert inwestycyjnych do bazy PAIiH

 Przekazywanie ofert do bazy ŁSSE i COIE w Łodzi

 Spotkanie i wizytacje terenów inwestycyjnych z przedstawicielami Centrum Obsługi 
Inwestora i Eksportera w Łodzi

 Współpraca z ŁARR, prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ŁARR w UM (do 
czasu pandemii) 

 Współorganizacja z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w 
Bełchatowie spotkania „Dobry czas na biznes – Fundusze Europejskie na otwarcie 
działalności gospodarczej”

3. Racjonalna polityka miasta w zakresie stawek podatkowych i ulgi podatkowe dla 
przedsiębiorców – FFW

 Na rok podatkowy 2020 ustawodawca zwiększył maksymalne stawki podatku od 
nieruchomości w granicach 1,8 % w stosunku do stawek maksymalnych na 2019 rok. 
Natomiast Rada Miasta dla budynków związanych z działalnością gospodarczą określiła 
stawkę podatku w wysokości 23,40 zł/m2, co stanowi 97,9% obowiązującej na 2020 roku 
stawki maksymalnej.

 W wyniku kontynuacji programu pomocy de minimis w zakresie zwolnień z podatku od 
nieruchomości – uchwała Nr XIV/799/14 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2014 r. w 2020r. 
8 przedsiębiorców korzystało z przyznanych zwolnień z podatku od nieruchomości na kwotę 
317.971,20 zł. Termin obowiązywania powyższego programu pomocy de minimis został w 
2020 roku przedłożony o kolejne 3 lata tj. do 31.12.2023 roku.

4. Wzrost znaczenia współpracy gospodarczej w kontaktach z zagranicą.

Z uwagi na epidemię koronawirusa COVID-19 nie realizowano przedsięwzięć.

5. Tworzenie systemu pobudzania przedsiębiorczości /od pomysłu do samodzielności rynkowej/, 
poprzez instytucje otoczenia biznesu, środowisko gospodarcze, referaty Urzędu Miasta, 
Powiatowy Urząd Pracy, NOT.

6. Wsparcie utworzenia terminala transportu intermodalnego, w oparciu o zasadę 
komplementarności transportu drogowego i kolejowego.

Cel operacyjny: Zwiększenie innowacyjności gospodarki

Kierunki działań:

1. Wspieranie tworzenia ośrodków opartych na nowoczesnych technologiach, w tym np. 
Centrum Nauki i Nowych Technologii czy Piotrkowskiego Parku Technologicznego.

Firma Haering planuje utworzyć nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe. Prezydent 
zainicjował wizytę w firmie, naukowców z Politechniki Częstochowskiej (IV 2018).
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2. Wsparcie tworzenia programów kształcenia zawodowego, uwzględniających rozwój 
specjalizacji regionalnych i branż wiodących (nowe kierunki, atrakcyjne formy nauki, dualny 
system kształcenia oparty o zajęcia teoretyczne i warsztatowe) – SPE.

W 2020 roku realizowano projekty dofinansowane ze środków unijnych:

ZSP Nr 1 zrealizowało bądź jest w trakcie realizacji nw. projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych:

Projekt „Inwestujemy w zawodowców w ZSP 1”. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności 
zatrudnienia 100 uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży 
zawodowych w firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. 
Uzupełnieniem działań projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP 
1. Rezultatem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej 
elektroniki, co potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 
01.10.2018r. do 30.09.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.893.000 zł. Wykonanie wydatków 
w 2020r. wyniosło 544.766,63 zł  i stanowi 86 % planu 635.426,67 zł. W związku z ogłoszonym stanem 
pandemii i trudnościami jakie się z nim wiążą, zostały opóźnione niektóre zadania np. szkolenia 
praktyczne. Jednak w rezultacie udało się je zrealizować , wiele szkoleń zostało przeprowadzonych 
zdalnie, co pozwoliło na całkowite zrealizowanie projektu.

Projekt „Innowacyjne nauczanie w ZSP 1”. Celem projektu jest poprawa zdolności zatrudnienia 100 
uczniów szkoły poprzez prowadzenie dodatkowych zajęć oraz zapewnienie staży zawodowych w 
firmach województwa łódzkiego w branży elektronicznej i informatycznej. Uzupełnieniem działań 
projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni informatycznej w ZSP 1. Rezultatem projektu 
jest nabycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów z zakresu nowoczesnej elektroniki, co 
potwierdzone zostało międzynarodowym Certyfikatem IPC. Okres realizacji od 01.10.2018r. do 
30.09.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.898.616 zł. Wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło 
666.823,56 zł  i stanowi 92 % planu 721.842,04 zł. W związku z ogłoszonym stanem pandemii i 
trudnościami jakie się z nim wiążą, nie udało się przeprowadzić jednego szkolenia praktycznego. 

Projekt „Praktyka zagraniczna kluczem do sukcesu” skierowany na organizację praktyk zawodowych 
na terenie Włoch dla 58 uczniów klas technicznych w zawodach mechatronik, elektryk, elektronik i 
informatyk. Celem projektu jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie 
umiejętności językowych. Okres realizacji od 01.09.2018r. do 29.02.2020r. Całkowita wartość projektu 
wynosi 637.989,99 zł. Wykonanie wydatków w 2020r. wyniosło 10.921,86 zł  i stanowi 100 % planu 
10.921,86 zł. W 2020r. zrealizowany został ostatni etap projektu, którym było przeprowadzenie 
procesu informacyjnego o odbytych praktykach zawodowych.

Projekt „Praktyki zagraniczne szansą na wszechstronny ROZWÓJ”. Celem  głównym projektu jest 
zorganizowanie i odbycie praktyk zawodowych w Grecji dla 58 uczniów ZSP 1 w dwóch turach z klas 
elektrycznych, mechatronicznych i informatycznych. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 28.02.2021r. 
Całkowita wartość projektu wynosi 632.915,31 zł. Wykonanie ww. projektu w 2020r. wyniosło 
75.696,24 zł  i stanowi 12 % planu 618.915,31 zł. W 2020r. sfinansowano zakup biletów na przelot do 
miejsca praktyk, które miały się odbyć w maju 2020r. Druga mobilność zaplanowana była na 
październik 2020r. W związku z ogłoszeniem pandemii praktyki zostały przesunięte na najbliższy 
możliwy termin, który nastąpi po odblokowaniu granic i wznowieniu możliwości wyjazdów poza 
granice kraju. Bilety zostały zwrócone do przewoźnika. Realizacja podstawowych celów projektu 
będzie przesunięta w czasie i nastąpi w 2021 roku. Został złożony wniosek o przedłużenie terminu 
realizacji projektu do końca sierpnia 2021r. i uzyskał akceptację.  

Projekt „Centrum Doskonalenia Kwalifikacji w ZSP 1”. Cel i zakres projektu dotyczy uczniów 
technikum mechatronicznego, którzy zostaną przeszkoleni w formie teoretycznej i praktycznej w celu 
uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Zostanie wyposażona pracownia mechatroniczna w 
pomoce naukowe i wyposażenie na wartość 381.782,70 zł. Okres realizacji od 01.10.2020r do 
30.09.2022r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.738.330,61 zł. Wykonanie wydatków w 2020 roku 
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wyniosło 75.758,41 zł co stanowi 98 % planu 77.568 zł i dotyczyło częściowego sfinansowania zakupu 
wyposażenia pracowni mechatronicznej.

ZSP Nr 2 zrealizowało bądź jest w trakcie realizacji nw. projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych:

Projekt „Praktyki zagraniczne dla ZSP Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim – program Erasmus” to projekt 
mobilności edukacyjnej adresowany do uczniów ZSP 2. Skierowany na podwyższanie kwalifikacji 
zawodowych uczniów, a także na nabycie i udoskonalanie umiejętności związanych z posługiwaniem 
się językiem obcym, komunikatywnością oraz pracą w zespole. W ramach projektu na praktyki 
zawodowe wyjechało na okres 4 tygodni do Włoch i Hiszpanii 57 uczniów, kształcących się w zawodach: 
technik teleinformatyk, technik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik. Okres realizacji od 
10.06.2019r. do 09.11.2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 650.569,96 zł. Wykonanie wydatków 
w 2020r. wyniosło 32.885,47 zł  i stanowi 67 % planu 48.966,89 zł. 

Projekt „Wycieczki w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – program Erasmus” jest 
realizowany w ZSP 2 w ramach Partnerstwa Strategicznego programu Erasmus + i obejmuje współpracę 
międzynarodową na rzecz wypracowania narzędzi do wdrażania kompetencji kluczowych. Projekt 
zakłada wielosektorową współpracę instytucji z Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii oraz Francji. Celem 
projektu jest udoskonalanie programów nauczania i lepsze ich dostosowanie do wyzwań, jakie stawia 
międzynarodowy rynek pracy przed młodymi ludźmi. Okres realizacji od 01.11.2018r. do 30.04.2021r. 
Całkowita wartość projektu wynosi 97.810,82 zł. W 2020 roku z uwagi panującą pandemię nie 
zrealizowano zaplanowanych mobilności dla nauczycieli i kierownictwa placówki, które zostały 
przełożone na 2021r.

ZSP Nr 6 jest w trakcie realizacji nw. projektu dofinansowanego ze środków unijnych:

Projekt Młodzi z „Krakówki” za granicą w ZSP 6.   W ramach projektu młodzież z ZSP 6 będzie mogła 
zdobywać i zdobywała doświadczenie w ramach praktyk zawodowych za granicą 
w zawodach technik hotelarstwa oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Całkowita wartość projektu 
wynosi 323.272,35 zł. Okres realizacji od 01.11.2019r. do 31.10.2020r. W 2020 roku zrealizowano 
43.109 zł tj. 100 % planu, natomiast stopień zaawansowania realizacji wyniósł 
w 2020 roku 13%. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia związany jest ze stanem pandemii, co 
uniemożliwiło wyjazd młodzieży do Budapesztu. Kontynuacja nastąpi w ramach możliwości, po 
zakończeniu ograniczeń związanych z panująca pandemią.

Poza realizacją ww. projektów, uczniowie szkół zawodowych uczestniczą w praktykach, kursach 
doszkalających w lokalnych firmach, m.in. w: MBL,  Haering Polska, Pioma Odlewnia, Famur, Zamet, 
Porczyński i S-ka, Stalmet, Plasimet, Pro Instal, Wod-Kan-Gaz, Eltom Agencja Reklamowa, Graphpoint, 
Hotel Agat, Hotel Altamira, Haftina, Unidruk, Arresto Sp. z o.o., Zimny Auto, Auto Kabzińscy.

3. Doposażanie szkół zawodowych w niezbędną infrastrukturę techniczną m.in. doposażenie 
pracowni i laboratoriów oraz rozwiązania IT – SPE

Szkoły zawodowe są doposażane w ramach możliwości finansowych Miasta. W 2020 roku wszystkie 
piotrkowskie szkoły zawodowe oraz Centrum Kształcenia Zawodowego zostały doposażone na kwotę 
ponad 178 tys. zł, w tym 75 tys. zostało pozyskano z rezerwy subwencji oświatowej jako 
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach 
rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach: ZSP 2 – technik programista i ZSP 5 technik 
rachunkowości.
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4. Promocja innowacyjności oraz tworzenie przyjaznego klimatu dla rozumienia 
i kształtowania kultury innowacji /konkursy na innowacyjne firmy, dla młodzieży na biznes plan 
w dziedzinie innowacyjności, konkursy na innowacyjne projekty/.

5. Stworzenie Regionalnego Systemu Innowacyjności, w porozumieniu z sąsiednimi powiatami.

6. Współpraca z kapitałem zewnętrznym we wdrażaniu nowych produktów na rynku.

Cel operacyjny: Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta i wykorzystanie dziedzictwa 
historycznego 

1. Budowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku miasta (CIT)

Zorganizowano 41 imprez: rajdy turystyczne, zwiedzanie i spacery po mieście z przewodnikiem, 
zwiedzanie „pod dachem”, spotkania z historią regionu, gry miejskie w których wzięły udział ok. 1.571 
osób.

W spacerach (16) wzięło udział ok. 349 osób, w rajdach (3) wzięło udział ok. 270 osób, w grach miejskich 
(1) wzięło udział ok. 100 osób, w zwiedzanych pod dachem (4) wzięło udział ok. 142 osoby.

Ogólna liczba odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej w 2020 r. to 7.133 osób, w tym 91 osób 
z zagranicy.

Z uwagi na epidemię koronawirusa COVID-19 nie realizowano wielu przedsięwzięć.

2. Realizacja projektu „Zagospodarowanie turystyczne dorzecza rzeki Pilicy”, w zakresie 
dotyczącym Miasta, w tym m.in. zagospodarowanie terenów wokół Zbiornika Bugaj, realizacja 
certyfikowanych tras rowerowych. 

 Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Sulejowskiej do ul Porannej ( I etap ścieżki wokół 
Jeziora Bugaj) – zakończono XII.2019r. Etap II w trakcie projektowania, do realizacji w 2021 – 
RIM.

 Zagospodarowanie zbiornika wodnego Bugaj wraz z otoczeniem - Budowa układu drogowego, 
umożliwiającego dojazd do Zbiornika Bugaj od ul. Wierzejskiej, otwierającego nowe tereny 
inwestycyjne, zgodnie z planem miejscowym. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z 
Funduszu Dróg Samorządowych. Realizacja 2021/22.– RIM

3. Promocja piotrkowskich produktów turystycznych – CIT

Co roku CIT brało udział w promocjach targowych. W 2020 roku wszystkie tego typu imprezy zostały 
odwołane. 

4. Rozwój zasobów ludzkich i wypracowanie zasad współpracy w branży turystycznej - CIT

W 2020 roku w CIT pracowały dwie osoby, zatrudnione w ramach programu wsparcia zatrudnienia do 
lat 30.
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FILAR: PRZESTRZEŃ I INFRASTRUKTURA

Cel strategiczny: Racjonalny rozwój przestrzenny miasta, z nowoczesną 
infrastrukturą i przyjaznym  środowiskiem

Cel operacyjny: Polepszenie jakości i dostępności infrastruktury technicznej

Kierunki działań:

1. Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego miasta - RIM

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Miedzianej i Bazaltowej - zrealizowane – 2015 rok.

 Budowa wodociągu w ulicy Czarnej - zrealizowane – 2015 rok.

 Budowa wodociągu w Granicznej - zrealizowane – 2015 rok

 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Żabiej –  zrealizowane – 2016 rok.

 Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/ul. Wierzejskiej - wodociąg (I etap) - 
zrealizowane – 2015 rok. W 2016r. wykonano uzbrojenie w ciepłociąg i kanalizację deszczową 
dla developera ALGOS. 30 sierpnia 2017 roku zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w kierunku Miast Partnerskich. Wykonano ciepłociąg do bloków TBS i 
przebudowano infrastrukturę kd i ks przy ul. Wierzejskiej, w celu poprawy warunków 
zagospodarowania działki, przeznaczonej do sprzedaży.  W X. 2020 roku W ramach zadania 
wykonano kanalizację sanitarną w ulicy 9KDL. 

 Budowa wodociągu w ul. Wiatracznej - zrealizowane – 2017 rok.

 Budowa infrastruktury w rejonie ulicy Piaskowej – opracowano koncepcję budowy 
infrastruktury w osiedlu. Zrealizowano I i III etap budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej - 
XI.2018r. Etap II zadania zakończono 16.01.2020 roku. 

 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Jeziorna II – zakończono lipiec 2018r. 

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rzemieślniczej i Asnyka – zakończono listopad 2018 r.

 Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Okrzei – 
zrealizowano IV.2019.

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

 Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica – zakończono X.2020 roku.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej – Wykonano projekt, zadanie do realizacji 
w latach 2021-2022.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Życzliwej – opracowano projekt, uzyskano 
dwie decyzje na lokalizacje celu publicznego, realizacja w 2021 roku.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej, Łużyckiej, Podhalańskiej i części ul. 
Zalesickiej – opracowano projekt budowlany, zadanie przewidziane do realizacji 
w przyszłych latach. Zlecono dokumentację zamienną, związaną z wymaganą zmianą 
lokalizacji przepompwni.

 Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej i rowu od ul. Przemysłowej do Śrutowego 
Dołka – uzyskano wszystkie pozwolenia i dokumentację. Procedura przetargowa 
dotycząca wyłonienia wykonawcy przewidziana została na I kwartał 2021 r.

 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szmidta - zakończono X.2020 r.
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2. Szynowy transport osobowy Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Kleszczów.

3. Racjonalna gospodarka odpadami (IGO)

Z przyczyn ekonomicznych wstrzymano budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przy ul. Sowiej.  Na terenie Miasta funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK), prowadzony przez Miasto, przy ul. Orlej 11 (teren Ciepłowni Miejskiej).

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie następujące odpady: przeterminowane leki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne powstające w 
gospodarstwie domowym, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 
opony, odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone, opakowania ze szkła papier i tektura, tworzywa 
sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, tekstylia i odzież, metale, 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w 
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Masa odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych i zebranych w PSZOK (w 
okresie 01.01 – 31.12.2020 r.) oraz odebranych z nieruchomości niezamieszkałych (w okresie 
01.01 - 31.12.2020 r.)

Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa w Mg

Zmieszane odpady komunalne 20 03 01 15.652,16

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 1.295,21

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 977,704

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 1.109,35

Opakowania z metali 15 01 04 11,54

Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06 2.353,608

Opakowania ze szkła 15 01 07 1.554,13

Opony 16 01 03 30,02

Nieorganiczne odpady zawierające substancje 
niebezpieczne 16 03 03* 0,24

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów  ceramicznych i elementów wyposażenia inne 
niż wymienione 17 01 06 17 01 07 643,6

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 790,6

Odpady komunalne wymienione w innych podgrupach 20 03 99 203,1

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 20 01 08 142,84

Tekstylia 20 01 11 12,3

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21 0,46

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 8,03
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Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 20 01 35* 13,12

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21,  20 01 23  i 20 01 35 20 01 36 12,13

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 3,0273

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 20 01 34 0,06

Metale 20 01 40 2,71

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 20 01 99 835,87

Odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 693,84

Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone 15 01 10* 0,5

Suma   26.346,1493

*-odpad niebezpieczny
W 2020 roku Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony był przez 
Miasto Piotrków Trybunalski i znajduje się przy ul. Orlej 11 (teren Ciepłowni Miejskiej).

Cel operacyjny: Rozwój infrastruktury drogowej

Kierunki działań:

1. Przebudowa dróg – rozwiązań alternatywnych dla płatnej autostrady A1 - realizacja projektu 
„Rozbudowa korytarza transportowego łączącego przemysłową część miasta Piotrkowa Tryb. z 
drogą krajową Nr 1 i drogą wojewódzką Nr 484” w zakresie dot. Miasta (ul. Roosevelta, ul. Żelazna, 
budowa ronda Dmowskiego- Żelazna-Armii Krajowej). 

 Budowa ronda Dmowskiego- Żelazna- AK - zrealizowano IV kw. 2019 - RIM

 Przebudowa ul. Roosevelta - dokumentacja podzielona na 3 etapy. Ostatni z nich, od Wroniej 
do Granicznej uzyskał w 2017r decyzję ZRID. Wartość tego odcinka to 5 mln zł. Złożono wniosek 
o dofinansowanie tego etapu z FDS w 2021 r. 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. - RIM

2. Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych 
– RIM, ZDiUM

 Budowa ul. Dalekiej – zrealizowana – 2015 rok - RIM 

 Budowa ul. Dębowej – zrealizowana – 2015 rok - RIM

 Rozbudowa ul. Rolniczej - zrealizowana – 2015 rok - RIM

 Rozbudowa drogi gminnej 162047E (obwodnica od Modrzewskiego do Wojska Polskiego) – 
Dofinansowanie z PRIGiP w 50% KKW. Zrealizowana (15.11.2016r.) – RIM

 Rozbudowa i przebudowa ul. Śląskiej - zakończone czerwiec 2016r. – RIM 
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 Droga dojazdowa do PSZOK oraz hurtowni - zakończono (III kwartał 2016 roku) - RIM

 Budowa ul. Zawiłej i Gołębiej - ul. Zawiła zrealizowana (III kw. 2016), ul. Gołębia zrealizowana 
- II 2017r. II etap ul. Zawiłej ukończony w 2017r – RIM  

 Przebudowa ul. Cmentarnej – odcinek I - od Wojska Polskiego do mostu wraz z mostem 
(X.2016). II odcinek - październik 2017r. Dokończenie sadzenia drzew i uzupełnienie chodników 
w miejscu wycinki starych nasadzeń– odbiór końcowy – 25.10.2018r. –  RIM

 Przebudowa ul. Wojska Polskiego – roboty  ukończone i odebrane – 2015 rok. Chodniki 
obustronne i oświetlenie - roboty zakończono. Odbiór i przekazanie do eksploatacji 
w dniu 25.10.2018 r. – RIM 

 Rozbudowa ul. Spacerowej – Zrealizowana (sierpień 2017r.). Ponadto wybudowano brakujące 
fragmenty wodociągu i kanalizacji sanitarnej przy ul. Małej/Jerozolimskiej – RIM

 Budowa połączenia ul. Broniewskiego z Sulejowską - zrealizowana – 2017 rok – RIM

 Budowa ul. Wieniawskiego – zrealizowana – 2017 rok. – RIM 

 Budowa ul. Chopina – zrealizowane (X.2017r.) - RIM 

 Rozbudowa Ronda Sulejowskiego – zrealizowane II kw. 2017 rok – RIM. Uzyskano 
dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-
2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza 
siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego - DPF

 Przebudowa ul. Sienkiewicza – zakończone III kwartał 2016 rok (od ul. Słowackiego do 
Piłsudskiego). II etap na odcinku od W. Polskiego do Słowackiego – zakończono – wrzesień 
2018 – RIM

 Przebudowa ul. Kasztelańskiej (od zamku w Bykach do ul. Wiatracznej) – Zadanie wykonane w 
cyklu 2017/2018. Przekazane do użytkowania w lipcu 2018r. – RIM 

 Przebudowa skrzyżowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorną - zakończono (sierpień 2018 r.)  -RIM 

 Budowa pozostałej części dróg na os. Jeziorna – Dokończenie ul. Zawiłej, Sasanek i 
skrzyżowanie Regatowej ze Strzelniczą (XI.2017r.), ul. Żeglarska od ul. Koralowej do końca 
zakończonego łopatką manewrową i ul. Koralowa od ul. Jeziornej do ul. Żeglarskiej (VI.2019r.)

 Przebudowa ul. Próchnika na odcinku od Piastowskiej do Żeromskiego – Wykonano I etap 
przebudowy od ul. Piastowskiej do wjazdu MOPR. II etap do ul. Żeromskiego – zakończono w 
październiku 2018r. – RIM 

 Budowa zatoki Kiss and Ride – zrealizowano – wrzesień/ październik 2018r. – RIM

 Budowa ul. Żeglarskiej od ul. Koralowej do końca zakończonego łopatką manewrową + ulica 
Koralowa od ul. Jeziornej do ul. Żeglarskiej – zakończenie czerwiec 2019r. – RIM

 Budowa dróg na osiedlu Pawłowska – jest ZRiD na część ul. Porazińskiej (wodociąg 
zrealizowany XII.19r.) – RIM

 Przebudowa skrzyżowania ul. Żelaznej i Haeringa – zrealizowano 2019r. - RIM

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

 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 
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dwuletnim 2019/2020 – I etap oddany do użytkowania 6 lipca 2020 roku, II etap – 20.11.2020r. 
Pozyskano dofinansowanie – 3,06 mln zł z FDS oraz z WFOŚiGW - zakończono – RIM

 Budowa dróg w rejonie ul. Piaskowej - Jest projekt etapu II. Realizacja w 2021 roku.

 Rozbudowa ul. Zalesickiej – etap II – Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy, kanalizację 
deszczową, kanalizację sanitarną, kanalizacje wodociągową. Podpisany aneks do umowy 
przedłużył realizację zadanie do maja 2021 r. (dotyczy malowania grubowarstwowego, 
trawników oraz wiat). Inwestycja otrzymała dofinansowanie z FDS i WFOŚiGW w Łodzi. – RIM

 Budowa dróg w osiedlu 800-lecia - W 2020 r. zapłacono za projekt drogi od 
ul. Wierzejskiej przez 9 i 13 KDL do ul. Broniewskiego. – RIM

 Remont ul. Rakowskiej – Zrealizowano 04.12.2020 r. – RIM

 Budowa drogi gminnej w osiedlu Łódzka - W pierwszym półroczu 2020 r. zakończono 
projektowanie. Wykonano dokumentację, decyzja ZRID została wydana, czekamy na 
uprawomocnienie. – RIM

 Budowa połączenia ul. Łódzkiej (starego fragmentu) z rondem Solidarności – zrealizowano 
22.05.2020 roku - RIM 

 Budowa pozostałej części dróg w osiedlu Jeziorna wraz z infrastrukturą techniczną - Wykonano 
odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Jeziornej. Zadanie odebrane i przekazane do eksploatacji 
04.08.2020 r. – RIM

 Przebudowa i rozbudowa ul. Broniewskiego – II etap -  Zakończone 16.10.2020 r. Miasto 
otrzymało dofinansowanie z FDS.

 Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki- zadanie w 
ramach budżetu obywatelskiego – zadanie zakończone w 2020 roku – RIM

 Ścieżka rowerowa na ul. Żelaznej od ul. A. Haeringa do Ronda Dmowskiego - Odebrano 
dokumentację projektową. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków RFIL, który uzyskał 
akceptację instytucji dotującej. Realizacja zadania w 2021r – RIM

 Przebudowa skrzyżowania Al. M. Kopernika – 3 Maja wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej 
- 623.238,95 zł i przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Al. Generała 
Władysława Sikorskiego – Al. Armii Krajowej – Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego – 423.243,00 zł 
(2016r.) – ZDiUM

 Remont al. Gen. W. Sikorskiego - odcinek III: od ul. Concordii do ul. Kostromskiej, strona 
północna – 1.049.822,31 zł (III kw.2016)- ZDiUM

 Remont nawierzchni Rondo Żołnierzy Wyklętych – 19.053,56 zł (IV kw.2016)- ZDiUM

 Remont nawierzchni jezdni na ul. Wojska Polskiego na odcinku od Placu Czarneckiego do ul. 
Jerozolimskiej – 198.737,84 zł (IV kw.2016) – ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Dzielnej – 114.768,09 zł. (IV kw.2016)- ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Sygietyńskiego – 95.596,55 zł. (IV kw.2016)- ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Topolowej 10.455,00 zł. (IV kw.2016) – ZDiUM

 Budowa zatok postojowych na ul. Narutowicza – 110.454,00 zł. (IV kw.2016) – ZDiUM

 Remont jezdni i chodnika ul. Nałkowskiej, od ul Sikorskiego do ul. Sygietyńskiego (II kw. 2017) 
– ZDiUM

 Remont jezdni i chodnika ul. Matejki (od ul. Modrzewskiego do ul. Rejtana) (II kw. 2017) – 
ZDiUM
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 Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. A. F. Modrzewskiego (II kw. 2017) - ZDiUM 

 Przebudowa Placu Litewskiego  II Etap - południowo-wschodnia część wraz ze skwerem - (II 
półrocze 2017) - ZDiUM 

 Remont jezdni i chodnika ul. Kościelnej (od ul. Słowackiego do ul. Szkolnej) - (II półrocze 2017) 
– ZDiUM

 Remont jezdni i chodników ul. Jerozolimska (od ul. Geodezyjnej do ul. Krętej) - (II półrocze 
2017) - ZDiUM

 Remont AL. Gen. Sikorskiego - odcinek III od ul. Concordii do ul. Kostromskiej - jezdnia 
południowa - (II półrocze 2017) - ZDiUM

 Budowa ul. Diamentowej – I etap - (II półrocze 2017) – ZDiUM

 Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Aleje M. Kopernika w rejonie 
skrzyżowaniu z ul. Krakowskie Przedmieście - (II półrocze 2017) – ZDiUM.

 Remont ul. Wyspiańskiego (I półrocze 2018) – ZDiUM

 Remont ul. Paderewskiego (I półrocze 2018) – ZDiUM

 Remont ul. Gościnnej (I półrocze 2018) – ZDiUM

 Remont ul. Wojska Polskiego od ul. Rycerskiej do ul. Rwańskiej (I półrocze 2018)  – ZDiUM. 

 Remont ul. Wyzwolenia (2018 r.) – ZDiUM

 Remont ul. Lisiej (2018 r.) – ZDiUM 

 Remont ul. Leonarda (2018 r.) – ZDiUM

 Remont ul. Dworskiej od ul. Sikorskiego do ul. Słowackiego (2018 r.) – ZDiUM

 Remont ul. Rejtana (2018 r.) – ZDiUM

 Remont ul. Kotarbińskiego (2018 r.) – ZDiUM

 Remont ul. Paderewskiego (2018 r.) – ZDiUM

 Remont ul. Kostromskiej od ul. Łódzkiej do ul. Limbowej (2018 r.) - ZDiUM

 Wykonanie zatoki postojowej przy ul. Hutniczej (2018 r.) - ZDiUM

 Przebudowa ul. Kostromskiej od ul. Wojska Polskiego do ul. Modrzewskiego (X.2018) – ZDiUM.

 Przebudowa ul. Działkowej od ul. Garbarskiej do ul. Sulejowskiej (2018 r.) – ZDiUM

 Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Bugajskiej i Wyzwolenia (2018 r.) – ZDiUM

 Wykonanie zatok parkingowych na os. Wyzwolenia (2018 r.) – ZDiUM

 Przebudowa ul. Partyzantów od ul. J. Lelewela do ul. Spacerowej (2018 r.) – ZDiUM.

 Przebudowa ul. Doroszewskiego (2018 r.) – ZDiUM.

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

 Remont ul. Kostromska /od ul. Limbowej do ul. Wojska Polskiego/- II kw. 2019 – ZDiUM

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

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

 ul. Dworska/ul. Belzacka - budowa pętli autobusowej i parkingu - IV kw. 2019 – ZDiUM
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 ul. Wronia - przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy - IV kw. 2019 – ZDiUM.

 ul. Nalepy -budowa I etapu ulicy z płyt betonowych - zrealizowano – II kw. 2020r. – ZDiUM

 ul. Belzacka /od ul. Niemena do ul. Kostromskiej/ - wymiana nawierzchni jezdni,  chodników i 
zatok postojowych. Zrealizowano - II kw. 2020 – ZDiUM.

 ul. Grota Roweckiego od ul. Dąbrowskiego do ul. Sienkiewicza – Zrealizowano - II kw. 2020 – 
ZDiUM.

 ul. Dmowskiego od ul. Iwaszkiewicza do ul. Górniczej- przebudowa chodnika na ciąg pieszo-
rowerowy. Zrealizowano - IV kw. 2020 – ZDiUM.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019 – 2028, Miasto w 2020 roku uzyskało 
dofinansowanie do projektów (DPF):

1. Budowa z przebudową ulicy Broniewskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury 
w Piotrkowie Trybunalskim etap II (od ul. Krasickiego do Reagana) 

Wartość wydatków kwalifikowalny: 2.677.096,00 zł 

Dofinansowanie: 1.329.571,00 

Okres realizacji: styczeń – październik 2020 

W wyniku realizacji zadania wykonano jezdnię dwupasową szerokości 6,0 m., chodniki oraz 
miejsca postojowe Po stronie północnej powstała ścieżka rowerowa. Przebudowano skrzyżowania 
z ul. I. Krasickiego oraz ul. Działkową. Wybudowano nowe skrzyżowanie 
(z projektowaną drogą oznaczoną w planie miejscowym jako 12KDD). Wybudowano kanalizację 
deszczową oraz oświetlenie uliczne z oprawami energooszczędnymi 
w technologii typu „LED”

2. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od wiaduktu PKP do 
skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej 

Wartość wydatków kwalifikowalny: 5.104.968,00 zł 

Dofinansowanie: 3.062.980,00 zł 

Okres realizacji: wrzesień 2019 – grudzień 2020 

W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę układu komunikacyjnego na odcinku 476 m. 
W miejscu dotychczasowego skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z Łódzką i Polną wybudowano 
rondo. Na odcinku 56,99 m przebudowano również ulicę 1-go Maja. 
W ramach zadania wykonano przebudowę chodników, zjazdów do posesji oraz skrzyżowań z 
pozostałymi ulicami. Wybudowano kanalizację deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne zasilane 
kablem ziemnym.

3. Przebudowa ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim (od nr 66 do Śrutowego Dołka)

Wartość wydatków kwalifikowalny: 6.001.456,00 zł 

Dofinansowanie: 3.596.828,00 zł 

Okres realizacji: marzec 2020 – październik 2020 

W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę układu komunikacyjnego. Wykonano 
obustronny chodnik oraz ścieżkę rowerową po stronie nieparzystej. Wybudowano brakujące 
fragmenty wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz nową kanalizację 
deszczową na całym remontowanym odcinku. Przebudowano także skrzyżowania ulicy Zalesickiej 
z ul. Anny oraz ul. Podhalańską.
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W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Miasto: 

 uzyskało dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 
Żelaznej z zielenią – dotacja w kwocie 520.000, zł (100 % wartości zadania); 

 złożyło wnioski o dofinansowanie (w trakcie oceny) n/w zadań: 

 Budowa dróg w osiedlu 800-lecia
Wartość projektu: 2.500.000,00 zł 
Okres realizacji: III.2021 - XI.2021 
Montaż finansowy: 
Dotacja: 2.500.000,00 zł 
Budżet Miasta: 0,00 zł 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lokalnej na osiedlu 800-lecia, w pasach 
drogowych ulic, określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
jako 9KDL i 13KDL. W ramach projektu zostaną wykonane: jezdnie, progi zwalniające, 
ścieżka rowerowa i pieszo-rowerowa, zjazdy, chodniki, zatoki postojowe oraz tereny 
zielone. Wody opadowe odprowadzone zostaną do systemu kanalizacji deszczowej. 

 Budowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Piaskowej - etap I 
Wartość projektu: 1.009.550,00 zł 
Okres realizacji: IV.2021 – IX.2021 
Montaż finansowy: 
Dotacja: 1.009.550,00 zł 
Budżet Miasta: 0,00 zł 
Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na rozbudowującym się osiedlu domów 
jednorodzinnych, w rejonie ul. Piaskowej - etap I. Dotychczas wykonano sieć kanalizacji 
sanitarnej i sieć wodną. Drogi wykonane zostaną w nawierzchni asfaltowej.

Cel operacyjny: Dbałość o wysoką jakość środowiska przyrodniczego

Kierunki działań:

1. Regulacja i rewitalizacja rzeki Strawy - odcinek od ul. Wojska Polskiego do Kopernika –  
zakończono (VII.2017 roku). Odcinek od PKP do ul. Armii Krajowej - 2019 - 2020r. - zakończono 
20.11.2020r. – RIM.

2. Poprawa czystości Zbiornika Bugaj - W odpowiedzi na konkurs, w ramach Inicjatywy Urban 
Innovative Actions, Miasto złożyło wniosek pn.  „BeWater - Bugaj Water Hub”. Budowanie 
zdolności i stymulowanie innowacji w zakresie gospodarki wodnej w mieście poprzez utworzenie 
cyrkularnej dzielnicy miasta z zaleceniami dotyczącymi wdrożenia miejskiej infrastruktury 
wodnej. Koszt całkowity projektu: 4 675 961,85 Euro, w tym: UE: 3.740.769,48 Euro, budżet 
Miasta: 315.006,40 Euro. Okres realizacji: 07/2020 - 06/2023. Główny cel projektu to utworzenie 
pilotażowej dzielnicy miasta, która stworzy platformę do edukacji poprzez opracowywanie, 
testowanie i demonstrowanie innowacji w zakresie ponownego wykorzystania wód opadowych 
oraz szarej wody. Pobudzanie rozwoju lokalnego biznesu i poprawę zrównoważonego 
zarządzania zasobami wodnymi w wielu kluczowych aspektach - od zapewnienia wody pitnej po 
wykorzystanie wody deszczowej i zapewnienie lepszej jakości i ilości wody w krajobrazie 
miejskim. Projekt nie pozyskał dofinansowania.

3. Rewitalizacja parku Belzackiego – 8.02.2021r. wyłoniono wykonawcę robót. Termin 
zakończenia – czerwiec 2022 r. - RIM.
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Miasto pozyskało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi, na realizację n/w projektu.  
Umowę o dofinansowanie z WFOŚiGW podpisano w XII.2020r. – DPF:

Rewaloryzacja Parku Belzackiego przy ul. Belzackiej 176 W Piotrkowie Trybunalskim 
Dofinansowanie dotacja: 2.350.576,00, pożyczka: 3.525.835,00 zł

Wykonane zostaną m.in.: cięcia sanitarne, korygujące oraz prześwietlenie drzew i krzewów; 
nasadzenia drzew, krzewów, ziół, bylin, pnączy i cebul oraz założenie łąki kwietnej; 
przebudowa Stawu Belzackiego wraz z elementami towarzyszącymi (przebudowa rowu – cieku 
Strawa, przebudowa oraz budowa urządzeń piętrzących oraz odprowadzających wodę ze 
zbiornika, stawu bocznego, przepustu w ulicy Dworskiej, osadnika w ul. Dworskiej oraz kładki 
dla pieszych; budowa oświetlenia, montaż kamer monitoringu; przebudowa układu 
komunikacyjnego poprzez wymianę nawierzchni, przebudowa ciągu jezdnego po stronie 
zachodniej, budowa nawierzchni z kostki granitowej na ciągach pieszo-jezdnych oraz budowa 
nawierzchni gruntowej ulepszonej na ciągach pieszych; budowa elementów małej 
architektury: ławki parkowe; altana; belwederek; ogrodzenie (historyczne); stojaki na rowery; 
kosze, ławy ze stołami; ławki w kształcie łuku; siedziska na murku; kaczkomaty; trejaże; 
pergole; donice stylizowane. 

4. Dbałość o ustanowione formy ochrony przyrody, w celu zachowania ich wartości 
przyrodniczych.

W 2020 roku trzykrotnie dokonano okresowego przeglądu pomników przyrody. Podpisano 
zlecenie na wykonanie prac pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w Parku Belzackim. 
Wykonano ekspertyzę dotyczącą aktualizacji danych dotyczących drzew wchodzących w skład 
zadrzewienia przyzagrodowego przy ul. Sulejowskiej. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 
dniu 26 sierpnia 2020 roku podjęła uchwałę nr XXVI/368/20 (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego z dnia 11 września 2020 roku poz. 4984) w sprawie pomników przyrody znajdujących 
się na terenie miasta. Jest to akt porządkujący, w którym ujednolica się zapisy dotyczące 
pojedynczych pomników przyrody zlokalizowanych na terenie miasta, w oparciu o zalecenia 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska prowadzącego Centralny Rejestr Form Ochrony 
Przyrody. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów w ramach zadań inwestycyjnych.

5. Realizacja „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego” - IGK.

Powierzchnia zutylizowanych pokryć dachowych z azbestu w 2020 roku – 2.429,60 m2.   

6. Zrównoważona gospodarka zasobami leśnymi, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa  

W 2020 r wydano 242 zaświadczeń o uproszczonym planie urządzenia lasu - IGK

7. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego 
rozwoju, kompensacji przyrodniczej oraz walorów krajobrazowych - IGK.

W 2020 roku wydano 129 decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów.

Cel operacyjny: Zrównoważony rozwój miasta i ład przestrzenny 

Kierunki działań:

1. Rewitalizacja urbanistyczno – społeczno - ekonomiczna strefy funkcjonalnej „Śródmieście” – 
Komitet Sterujący ds. Rewitalizacji.
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Projekt „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim:

16 lutego 2017 roku podpisano umowę o partnerstwie pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski 
(Liderem projektu) a Województwem Łódzkim (Partnerem projektu), na rzecz wspólnej realizacji 
projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”.

27 października 2017 roku podpisano umowę w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 o dofinansowanie 
projektu „Rewitalizacja terenów Podzamcza – Młode Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim”. Okres 
realizacji: 2016-2020.

Koszt ogółem: – ok. 27,7 mln zł

Wnioskowane dofinansowanie:

UE – ok. 20,3 mln zł (85%)

Budżet Państwa – ok. 1,7 mln zł (7%)

Razem – ok. 22 mln zł (92%)

Podział kosztów pomiędzy partnerów projektu:

Lider – Miasto Piotrków Trybunalski

Koszty ogółem: ok. 21 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 17 mln zł;

Partner – Województwo Łódzkie (koszt 1 zadania inwestycyjnego)

   Koszty ogółem: ok. 6,7 mln zł, w tym dofinansowanie ok. 5 mln zł.

1) Remont części wspólnych budynków ul. Garncarska 4 /Zamurowa16 /Starowarszawska 5 -
planowany termin zakończenia zadania 31.03.2021 r.: zakończono remont budynku przy ul. 
Garncarskiej 4; trwają prace wykończeniowe w budynku przy ul. Starowarszawskiej 5; zakończono 
prace związane z remontem elewacji frontowych budynków przy ul. Starowarszawskiej 5 i Zamurowej 
16; trwają prace tynkarskie w budynku ul. Zamurowa 16.

2) Remont budynku i zagospodarowanie podwórza przy ul. Zamurowej 1 - zakończono remont elewacji, 
części wspólnych i ogrodzenia; przystosowano budynek na cele społeczne oraz zagospodarowano 
podwórze.

3) Remont budynku, doprowadzenie ciepła i zagospodarowanie podwórza przy ul. Garncarskiej 13 - 
wykonano remont utwardzenia powierzchni gruntu działki wraz z budową przyłącza kanalizacji 
deszczowej; 

4) Remont części wspólnych budynku i przystosowanie parteru na cele społeczne przy ul. 
Starowarszawskiej 6 - zakończono wszystkie prace budowlane; 

5) Remont części wspólnych budynku przy ul. Zamurowej 10: termin zakończenia zadania 29.01.2021r.

6) Przebudowa ulicy Pereca - 4.09.2020 r. podpisany został protokół odbioru końcowego; 

7) Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim 
(zadanie Województwa Łódzkiego) - 03.08.2020 r. dokonano ostatecznego odbioru inwestycji i 
przekazano nieruchomość użytkownikom, tj.: 

a) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim (parter i I piętro), 

b) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 
(parter i I piętro), 

c) Wojewódzkie Biuro Geodezji (poddasze), 

d) Rejon Dróg Wojewódzkich (poddasze), 

e) Regionalny Ośrodek Adopcyjny w Łodzi, filia w Piotrkowie Trybunalskim (poddasze). 
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8) Promocja projektu: 

a) zainstalowano tablice pamiątkowe dla zadań: Nr 13 - Przebudowa ul. Pereca oraz Nr 14 - 
Kompleksowa rewitalizacja nieruchomości poszpitalnej położonej przy Placu Pofranciszkańskim; 

b) w grudniu wydano kalendarze na rok 2021 oraz ulotki informacyjne promujące projekt; 

c) Miasto Piotrków Trybunalski na bieżąco informuje o pracach wykonywanych w ramach projektu na 
stronie internetowej Miasta oraz w wywiadach prasowych i radiowych; 

d) Aneksem Nr UDARPLD.06.03.02-10-0015/17-02 z dnia 29.10.2020 r., ze względu na epidemię 
koronawirusa COVID-19, wydłużono okres realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r. 

2. Zapobieganie zjawisku suburbanizacji (wyludnianie się centrum, rozwój strefy podmiejskiej) 
poprzez m.in. dostępność terenów pod budownictwo mieszkaniowe, konkurujących dobrą 
infrastrukturą techniczną i dostępną infrastrukturą społeczną (bliskie sąsiedztwo placówek 
zdrowia, oświaty, kultury).

 W ramach Programu „Piotrków Trybunalski - Tu mieszkam” przeprowadzono przetargi na 
sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w następujących terminach (SPN 
+ DOP):

 w dniu 6 listopada 2015 r. - w ramach przetargu oddano w użytkowanie wieczyste trzy działki 
budowlane, jedną działkę sprzedano na własność;

 w dniu 27 listopada 2015 r. - w ramach przetargu oddano w użytkowanie wieczyste jedną 
działkę budowlaną 

 w dniu 11 grudnia 2015 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste jedną działkę 
budowlaną.

 w dniu 15 stycznia 2016 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste dwie działki 
budowlane.

 w dniu 8 kwietnia 2016 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste sześć  działek 
budowlanych. 

 w dniu 10 czerwca 2016 r. - w ramach przetargu oddano w użytkowanie wieczyste dwie działki 
budowlane, 

 w dniu 24 czerwca 2016 r. - w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste pięć działek 
budowlanych. 

 w dniu 15 lipca 2016 r. w wyniku przetargu oddano w użytkowanie wieczyste cztery działki 
budowlane. 

 w dniu 26 sierpnia 2016 r. oddano w użytkowanie wieczyste jedną działkę budowlaną.

W I półroczu 2018r. przeprowadzane były ustne przetargi na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie 
wieczyste niezabudowanych nieruchomości gruntowych, przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, w wyniku których sprzedano na własność 4 działki budowlane, 
natomiast 3 działki zostały oddane w użytkowanie wieczyste.

Ponadto sprzedano prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Wierzejskiej - 
kompleks nr I o łącznej powierzchni 0,4923 ha pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

W II półroczu 2018r. przeprowadzane były ustne przetargi na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w wyniku których 
ustalono kandydatów na nabycie prawa własności 10 działek budowlanych.
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W 2020 roku sprzedano 16 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 2 pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Zarządzeniem Nr 295 Prezydenta Miasta z dnia 14 września 2020 r. wprowadzono program pod nazwą 
„Działka pod budowę domu za 50% ceny”, w ramach którego w drugim przetargu będzie istniała 
możliwość nabycia działek za 50% ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Programem 
objęto 22 działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położone przy: ul. Prostej 
198/200, ul. Spacerowej 141/143, ul. Żółtej 23, ul. Żółtej 24, ul. Michałowskiej 16a, ul. Michałowskiej 
16b, ul. Michałowskiej 16c, ul. Bursztynowej 37, ul. Jeziornej 60, ul. Goździków (cztery działki), ul. 
Kajakowej, ul. Rolniczej ( osiem działek). W IV kwartale 2020 r. ustalono nabywcę działki przy ul. 
Bursztynowej 37. 

3. Racjonalny proces planowania przestrzennego – PPP

Rada Miasta w 2020 r. podjęła 3 uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i 7 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.

4. Podniesienie estetyki miasta.

 Rewaloryzacja parku im. ks. Józefa Poniatowskiego - 2015r. – RIM

 W 2020 roku na terenie miasta dokonano następujących nasadzeń: 118 szt. drzew oraz 3.803 szt. 
krzewów, zabiegi pielęgnacyjne wykonano na: 1.732 szt. drzewach, 731 krzewach, 54.492 m2 
krzewów żywopłotowych, usunięto 521 szt. drzew, frezowano 121 szt. pni drzew, ścinanie 
krzaków – 3.150 m2  – ZDiUM.

 Do końca 2019 roku inwestorzy mogli realizować remonty kamienic w XII edycji Konkursu „Nowa 
Elewacja”. W czerwcu 2020 r. rozstrzygnięto Konkurs „Nowa Elewacja 2019”, przyznano 1 
nagrodę i  3 wyróżnienia – DOP. 

 Miasto pozyskało dofinansowanie, ze środków WFOŚiGW w Łodzi, na realizację n/w projektu 
(DPF): 

Założenie łąki kwietnej w Parku im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim 

Wartość zadania: 16.200,00 zł 

Dofinansowanie dotacja: 9.720,00 zł 

Okres realizacji: październik 2020 

W wyniku realizacji zadania wykonano łąkę kwietną o powierzchni 1000 m2. Po właściwym 
przygotowaniu podłoża wysiano nasiona kilkudziesięciu gatunków roślin nieinwazyjnych, 
dostosowanych do warunków glebowych i klimatycznych, zapewniające kwitnienie łąki przez 
min. 4 miesiące. Na terenie łąki umiejscowiono domek dla owadów.

5. Edukacja ekologiczna – prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, dotyczącej 
wszystkich elementów środowiska. 

Zorganizowano 12 konkursów przy współudziale szkół i przedszkoli z terenu miasta o tematyce 
ekologicznej – IGK.

Pozyskano dotacje, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi (DPF), w ramach konkursów:

 „Nasze ekologiczne pracownie” - na utworzenie punktów dydaktycznych i ekopracowni: 

 Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 7; wartość projektu 
55.560 zł, dotacja 50.000,00 zł; 



32

 Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 16; wartość projektu 
42.722 zł, dotacja 38.292,00 zł; 

 Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym Nr 24 z Oddziałami 
Integracyjnymi; wartość projektu 44.000 zł, dotacja 39.600,00 zł; 

 Utworzenie ekopracowni w Szkole Ponadpodstawowej nr 6; wartość projektu 50.000,00, 
dotacja 45.000,00 zł; 

 Utworzenie ekopracowni w III Liceum Ogólnokształcącym; wartość projektu 49.800 zł, 
dotacja 43.800,00 zł; 

 Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 8; wartość projektu 56.610 zł, dotacja 
49.610,00 zł. 

 „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”: 

 Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 3; wartość projektu 
33.000,00 zł, dotacja 30.000,00 zł; 

 Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 7-  „Czyste 
powietrze to nie zabawa, czym oddychamy to ważna sprawa”; wartość projektu 22.000,00 zł, 
dotacja 19.600,00 zł; 

 Program Edukacji ekologicznej realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2; 
wartość projektu 31.429,00, dotacja 28.286,00 zł; 

 Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 24; wartość 
projektu 16.180,00, dotacja 14.180,00 zł.

W 2020 r. zrealizowano 2 projekty dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ramach konkursu - SPE: 

 „Nasze ekologiczne pracownie” - na utworzenie punktów dydaktycznych i ekopracowni:

1. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasza Ekologiczna Pracownia” przy Technikum 
Gastronomiczno-Usługowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, wartość projektu: 
48.248,00 zł, w tym dotacja 42.248,00 zł, 

2. Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Nasze ekologiczne pracownie” przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5, wartość projektu: 44.168,10 zł, w tym dotacja 39.568,10 zł. 

W trakcie realizacji są 2 projekty w ramach konkursu:

„Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”:

1. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Powietrze czyste to oczywiste!” w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 8, wartość projektu: 12.418,00 zł, w tym dotacja 11.082,00 zł, 

2. Program Edukacji Ekologicznej pn. „Edukacja ekologiczna obejmująca problematykę 
zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwe oddziaływanie na zdrowie ludzi” w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 2, wartość projektu: 32.700,00 zł, w tym dotacja 29.200,00 zł.

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 
IGO:

 zostały przeprowadzone działania informacyjnie i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz informacja całoroczna emitowana w radio raz 
dziennie dot. funkcjonowania PSZOK, zachęcająca do przywożenia na PSZOK selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych z wyszczególnieniem dni i godzin otwarcia. 
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 mieszkańcom wydawane były ulotki „Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” oraz ulotki dot. PSZOK rozdawane wraz z pakietem worków 
do segregacji

 informacja na stronie internetowej Urzędu Miasta 
http://www.piotrkow.pl/gospodarkat71/gospodarkaodpadami-t97/segregacja-odpadow-
t263.

6. Ekoinnowacyjność - ekologiczny Piotrków.

Rozwój zrównoważonego niskoemisyjnego transportu miejskiego - DPF

W ramach  konkursu NFOŚiGW „Zielony transport publiczny”, Miasto Piotrków Trybunalski  aplikowało 
w styczniu 2021 z projektem pn. „Poprawa jakości transportu miejskiego w Piotrkowie Trybunalskim 
poprzez zakup taboru wraz z niezbędna infrastrukturą”.

Całkowita wartość projektu: 33 990 000,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 20 207 314,00 zł.

Okres realizacji projektu:  2021 - 2022

W ramach projektu przewiduje się zakup fabrycznie nowego taboru, wykorzystywanego do obsługi 
komunikacji miejskiej w postaci 10 szt. autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą 
przeznaczoną do ich obsługi tj.:

1.     5 dwujezdniowych stacji wolnego ładowania prądem stałym, o mocy wyjściowej do 100kW 
(2*50kW każda) które zostaną posadowione na terenie Zajezdni MZK sp. z o.o.

2.     3 stanowiska szybkiego ładowania autobusów elektrycznych o mocy do 450 kW każde, które 
zostaną usytuowane na terenie miasta: 2 na pętli autobusowej na ul. Dmowskiego, 1 na pętli 
autobusowej na ul. Słowackiego.

Cel operacyjny: Racjonalizacja gospodarki cieplnej - rozwój gospodarki niskoemisyjnej 
i zasobooszczędnej

Kierunki działań:

1. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta

Aktualizacja PGN została przyjęta uchwałą Nr X/161/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
28 sierpnia 2019 r. i uzyskała pozytywną opinię Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej - IGK.

Plan Zrównoważonej Mobilności – uchwalony X.2019r.

2. Poprawa efektywności energetycznej (modernizacja systemu ciepłowniczego).

1. Opracowano analizę, która obejmuje analizę rynku ciepłowniczego, istniejącego systemu 
ciepłowniczego w mieście z rekomendacją kierunku modernizacji, opracowanie studium 
wykonalności wybranego wariantu, raport z wyceny aktywów ciepłowniczych (luty 2019r.).  

2. W lipcu 2019r. złożony został wniosek o dofinansowanie do NFOŚiGW dla projektu „Budowa 
Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie 
Trybunalskim”. 30.12.2020 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie.

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

http://www.piotrkow.pl/gospodarkat71/gospodarkaodpadami-t97/segregacja-odpadow-t263
http://www.piotrkow.pl/gospodarkat71/gospodarkaodpadami-t97/segregacja-odpadow-t263
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4. 15 kwietnia 2020 r. Urząd Regulacji Energetyki udzielił Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski 
Sp. z o.o. koncesji na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

5. W dniu 30.12.2020 r. została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa 
systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie 
Trybunalskim" - – IGK

Inwestycje i modernizacje systemu ciepłowniczego - RIM:

1. Budowa ciepłociągu w ul. Broniewskiego – 2016 rok.

2. Budowa ciepłociągu w Pl. Kościuszki (od Pl. Niepodległości do ul. Szewskiej) - 2016 rok.

3. Modernizacja ciepłociągu w ul. Sienkiewicza (od ul. Słowackiego do Narutowicza) - 2016 rok.

4. Budowa ciepłociągu do bloków TBS przy ul. Broniewskiego – 2017 rok.

5. Budowa ciepłociągu w ul. Garncarskiej - 2017 rok.

6. Budowa ciepłociągu w ul. Zamkowej, Wspólnej, Starowarszawskiej do budynku TBS Sp. z o.o. 
– 2018

7. Budowa sieci ciepłowniczej do ul. Żwirki – Zrealizowano - 9 lipca 2020 r. - budowa ciepłociągu 
do ul. Żwirki wraz budową trzech węzłów cieplnych: OSIR, DPS oraz ZSP Nr 1. 

TBS Sp. z o.o. w 2020r. wykonał następujące roboty: 

 docieplono elewacje od strony podwórzy budynków przy ul. Rycerskiej 11 oraz Pl. 

Czarnieckiego 3;

 docieplono elewację wschodnią i południową budynku przy ul. Pereca 19;

 docieplono szczyt południowy budynku przy ul. Topolowej 1H;

 wprowadzono do budynku przy ul. Szewskiej 8 (19 lokali mieszkalnych, 4 lokale użytkowe) 

instalację c.o. z sieci miejskiej; 

 wykonano instalacje centralnego ogrzewania gazowego w 42 lokalach;

 wykonano instalację centralnego ogrzewania węglowego w 23 lokalach;

 wykonano wymianę gazowych źródeł ciepła na nowe w 12 lokalach;

 wykonano wymianę węglowych źródeł ciepła na nowe w 16 lokalach.

3. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Informacje o możliwościach wykorzystania odnawialnych źródeł energii są umieszczane na stronie 
www.piotrkow.pl w zakładce Gospodarka/Ochrona środowiska, są również przekazywane na bieżąco 
zainteresowanym mieszkańcom podczas ich osobistych wizyt w Urzędzie oraz rozmów telefonicznych.

4. Wdrażanie ekologicznych nośników energii, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
powietrza.

http://www.piotrkow.pl/
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 8.08.2017 roku podpisano umowę z WFOŚiGW na udział w „Programie ograniczenia niskiej 
emisji”. 300 instalacji dla mieszkańców, koszt ogółem 6.025.239,61, w tym dofinansowanie 
2.196.065,00zł - projekt zrealizowany – IGK

 Urząd Miasta utrzymuje 20 czujników powietrza, które monitorują jego jakość w zakresie stężenia 
pyłów zawieszonych: PM2,5 oraz PM10. 

 Budowa farmy fotowoltaicznej - W 2020 r. przygotowano i pozyskano warunki przyłączenia do linii 
energetycznej farmy fotowoltaicznej, wykonano kopie arkuszy mapy zasadniczej – RIM

 Miasto Piotrków Trybunalski  w 2020r. ogłosiło nabór deklaracji chęci  przystąpienia do 
planowanego konkursu „Odnawialne źródła energii”, który to będzie realizowany przez  Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2021 rok . W ramach pozyskanego dofinansowania 
będzie można pokryć 85% kosztów kwalifikowanych na budowę instalacji OZE, tj: fotowoltaikę, 
kolektory słoneczne, kotły na biomasę, gruntowe pompy ciepła.

5. Optymalizacja zużycia energii elektrycznej

W listopadzie 2020 r. we wspólnym zamówieniu publicznym wyłoniono dostawcę energii elektrycznej 
dla: Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i jego jednostek organizacyjnych, Powiatu Piotrkowskiego i jego 
jednostek organizacyjnych, Gmin Powiatu: Aleksandrów, Czarnocin, Gorzkowice, Grabica, Łęki 
Szlacheckie, Moszczenica, Ręczno, Rozprza, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz oraz wszystkich 
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład ww. gmin na podstawie umowy o wspólnym 
przeprowadzeniu przetargu na lata 2021-2022. Łącznie do 1821 punktów poboru energii na 
jednakowych warunkach cenowych za 1 MWh dla wszystkich taryf. Dostawcą została Spółka TAURON 
Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa – IGK.

6. Promocja sposobów finansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz 
wymiany źródeł ciepła na zasilane paliwami ekologicznymi - IGK.

Informacje o sposobach finansowania budowy instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wymiany 
źródeł ciepła na zasilane paliwami ekologicznymi są umieszczane na stronie www.piotrkow.pl 
w zakładce Gospodarka/Ochrona środowiska. Informacje te są również przekazywane na bieżąco 
zainteresowanym mieszkańcom podczas ich osobistych wizyt w Urzędzie oraz rozmów telefonicznych.

Sporządziła, na podstawie informacji uzyskanych od jednostek realizujących

Katarzyna Szymańska

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

http://www.piotrkow.pl/
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