
Załącznik nr 3 - tabela ewaluacyjna

CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ Jednostka odpowiedzialna
Planowany termin 

wykonania
Faktyczny termin 

wykonania
Realizacja 
(TAK/NIE)

1. Aktualizacja obowiązujących oraz opracowywanie nowych MPZP

2. Zwiększenie powierzchni Miasta objętej MPZP dla obszarów przestrzeni 
publicznych

3. Przeciwdziałanie tendencjom suburbanizacyjnym w najbliższym otoczeniu 
Miasta poprzez m.in. uzbrajanie nowych terenów przeznaczonych pod 
budownictwo mieszkaniowe, ułatwienie dostępu do mieszkań, kreowanie 
inwestycji infrastrukturalnych i drogowych, wykorzystywanie obszarów 
wyposażonych w infrastrukturę oraz ochrona przez rozproszoną zabudową 
terenów o istotnych walorach przyrodniczych i wymagających znacznych 
nakładów finansowych na przystosowanie do realizacji zabudowy

4. Zabezpieczenie ujęcia wody „Uszczyn”

5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie 
Miasta

6. Korelacja zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej i 
drogowej z kierunkami wynikającymi z opracowań planistycznych

7. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, gdzie jest to 
zasadne, zostaną określone minimalne ilości terenów zielonych wokół 
nowopowstających budynków.

1. Budowa kolejnych etapów obwodnicy Miasta z uwzględnieniem, w razie 
potrzeby, konsultacji i współpracy z sąsiednimi samorządami

2.  Budowa, przebudowa i modernizacja dróg na terenie Miasta 

3. Rozwój zbiorowego transportu publicznego zero/niskoemisyjnego oraz 
jego infrastruktury m.in. poprzez analizę zapotrzebowania mieszkańców na 
nowe trasy komunikacji miejskiej

4. Wdrażanie ułatwień transportowych dla pasażerów zbiorowego transportu 
publicznego

5. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania transportem

6. Rozwój systemu inteligentnych przystanków w zbiorowym transporcie 
publicznym

7.  Poprawa bezpieczeństwa transportu

8. Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie 
Miasta 

9. Rozwój infrastruktury rowerowej – systemu ścieżek rowerowych

10. Realizacja pasów zieleni separujących jezdnie od chodników i 
tworzących spójny system powiązań systemów zielonych

11. Realizacja zielonych miejsc parkingowych

12. Niwelacja barier architektonicznych i przestrzennych dla osób z 
trudnościami w poruszaniu się

1. Wymiana źródeł konwencjonalnego oświetlenia ulicznego na ekologiczne

2. Podniesienie jakości miejskich terenów zielonych oraz zakładanie nowych 
skwerów (tzw. zielona infrastruktura) oraz łąk kwiatowych na już istniejących 
jak i nowo tworzonych terenach zielonych

3. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla zagospodarowania wód 
deszczowych

4. Wspieranie mieszkańców i przedsiębiorców w celu pozyskania środków 
finansowych na wymianę źródeł ciepła i montaż instalacji OZE

5. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, prowadzenie 
edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz środowiska naturalnego

6. Promocja inicjatyw w zakresie zakładania ogrodów deszczowych (tzw. 
błękitna infrastruktura, mała retencja, retencja naturalna)

7.  Budowa miejskich farm fotowoltaicznych

8.  Modernizacja systemu ciepłowniczego w Mieście

9.  Termomodernizacja budynków komunalnych i zwiększenie wykorzystania 
OZE

10. Przeciwdziałanie skutkom suszy 

11. Zwiększenie udziału odpadów segregowanych w odpadach zebranych 
ogółem

1. Remonty, przebudowa i modernizacja miejskich kamienic (w tym 
prowadzące do przywrócenia lub nadania im nowych funkcji)

2. Przebudowa ul. Wspólnej wraz z budową parkingu

3. Budowa nowych budynków komunalnych przy ul. Garncarskiej 10-14

4. Dążenie do rewitalizacji i zagospodarowania podwórza UJK przy ul. 
Słowackiego 114/118 i 116 

5. Rewitalizacja społeczna

1.1.  Uporządkowana gospodarka 
przestrzenna podstawą 
stabilnego rozwoju przestrzeni 
miejskiej i narzędziem 
zapobiegania suburbanizacji

1.2.  Bezpieczna i nowoczesna 
infrastruktura drogowa oraz 
zintegrowany transport publiczny 
jako podstawowe determinanty 
dostępności i rozwoju Miasta

1.3.  Miasto Zielone - ochrona 
środowiska i adaptacja do zmian 
klimatu warunkiem wysokiej 
jakości życia mieszkańców

1.4.  Przestrzeń miejska po 
rewitalizacji - bezpieczna i 
sprzyjająca przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu

CEL STRATEGICZNY I: 
INTELIGENTNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ



CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ Jednostka odpowiedzialna
Planowany termin 

wykonania
Faktyczny termin 

wykonania
Realizacja 
(TAK/NIE)

1. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych

2. Rozwój systemu wsparcia dla przedsiębiorców

3. Wsparcie działań zmierzających do utworzenia inkubatora 
przedsiębiorczości

4. Wielowymiarowa promocja gospodarcza Miasta i jego oferty inwestycyjnej

5. Współpraca z inwestorami w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej

6. Tworzenie zasobu terenów inwestycyjnych

7. Rozwój szkolnictwa zawodowego bazującego na współpracy szkół, 
ośrodków nauki i biznesu

8. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia w powrocie lub wejściu na 
rynek pracy

9. Realizacja aktywnych form aktywizacji osób bezrobotnych (w 
szczególności długotrwale bezrobotnych, osób do 30 roku życia, osób 
powyżej 50 roku życia, osób ze szczególnymi potrzebami)

10. Rozwój współpracy samorządu lokalnego, przedsiębiorstw oraz nauki w 
zakresie inicjatyw B+R

11. Wsparcie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, Przemysłu 
4.0 oraz gospodarki o obiegu zamkniętym

1. Zagospodarowanie Wieży Ciśnień na cele turystyczne

2. Rozwój istniejących oraz tworzenie nowych produktów turystycznych (w 
tym zintegrowanych produktów turystycznych)

3. Rozwój systemu ścieżek rowerowych
4. Promocja oferty turystycznej Miasta

1. Oczyszczenie zbiornika Bugaj

2. Rozwój funkcji rekreacyjnej terenów położonych nad zbiornikiem Bugaj

3. Wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych nad zbiornikiem Bugaj
4. Budowa pawilonu edukacyjno-społecznego

5. Dokończenie budowy ścieżki rowerowej wokół zbiornika

6. Rozbudowa kąpieliska „Słoneczko”

7. Budowa pochylni (slipu) m.in. dla potrzeb służb ratowniczych

8. Wsparcie rozwoju infrastruktury przeznaczonej dla wędkarzy

9. Edukacja ekologiczna
10. Ochrona walorów przyrodniczych

1. Rozwój oferty sportowej i rekreacyjnej dostosowanej do potrzeb 
mieszkańców każdej grupy wiekowej uwzględniając m.in. organizację 
jednodniowych zawodów, rajdów, wycieczek

2. Budowa i modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych

3. Budowa basenu zewnętrznego

4. Przebudowa hali Relax

5. Organizacja akcji profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia, 
aktywność fizyczną, zdrowie psychiczne i profilaktykę chorób

6. Poprawa jakości miejsc spędzania czasu wolnego
7. Tworzenie stref ciszy i odpoczynku

2.1.  Rozwój przedsiębiorczości i 
aktywizacja zawodowa 
mieszkańców

2.2.  Piotrków Trybunalski 
miastem atrakcyjnym dla 
turystów

2.3.  Wzrost atrakcyjnosci Miasta 
poprzez zagospodarowanie 
terenów nad zbiornikiem Bugaj

CEL STRATEGICZNY II: 
WZMOCNIENIE GOSPODARCZEJ I TURYSTYCZNEJ ATRAKCYJNOŚCI MIASTA

2.4. Aktywny Piotrków - wzrost 
aktywności fizycznej, możliwości 
wypoczynku i rekreacji oraz 
podniesienie poziomu ochrony 
zdrowia mieszkańców



CEL OPERACYJNY KIERUNKI DZIAŁAŃ Jednostka odpowiedzialna
Planowany termin 

wykonania
Faktyczny termin 

wykonania
Realizacja 
(TAK/NIE)

1. Zapewnienie dostępu do opieki żłobkowej i przedszkolnej dla wszystkich 
chętnych, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i rodziców

2. Doposażenie szkół w niezbędną infrastrukturę techniczną (nowoczesna 
edukacja), w tym m.in. dostęp do szerokopasmowego Internetu, sprzęt 
multimedialny)

3. Rozwój infrastruktury multimedialnej w miejskich placówkach oświatowych

4. Modernizacja obiektów kulturalno-oświatowych na terenie Miasta

5. Wsparcie rozwoju uczelni wyższych (w tym Uniwersytetu J. 
Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim)

6. Wsparcie inicjatyw unowocześniających infrastrukturę uczelni wyższych (w 
tym Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim)

7. Wsparcie inicjatyw o charakterze dydaktycznym i praktycznym na 
uczelniach wyższych (w tym Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Piotrkowie 
Trybunalskim)

8. Wsparcie pozarządowych instytucji działających na rzecz oświaty, 
edukacji, kultury i zdrowia

9. Wsparcie form rozwoju uczniów oraz kadry nauczycielskiej

1. Promocja i rozwój wolontariatu wśród młodzieży

2. Działania na rzecz wspólnoty społeczności wielokulturowej

3. Likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych w przestrzeni miejskiej 
i zwiększenie jej dostępności

4. Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji 
seniorów

5. Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Miasta

6. Stwarzanie przestrzeni spotkań i aktywizacji dla seniorów

7. Działania na rzecz zapewnienia asystenta osób starszych. Dążenie do 
uruchomienia punktów wsparcia zarówno informatycznego jak i wsparcia w 
każdym innym aspekcie życia osób wymagających takiego wsparcia np. w 
załatwieniu sprawy urzędowej.

8. Wsparcie deinstytucjonalizacji placówek i usług społecznych

9. Tworzenie warunków do rozwoju ekonomii społecznej 

10. Przeciwdziałanie marginalizacji osób i grup społecznych

11. Wsparcie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci 
i młodzieży poprzez uruchomienie dodatkowych konkursów na realizację 
zadań publicznych mających na celu organizacje czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego czy podnoszenie 
kompetencji społecznych

1. Wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców dla różnych grup 
wiekowych

2. Promocja oferty kulturalnej Miasta

3. Modernizacja i rozbudowa obiektów kultury

4. Rozwój infrastruktury multimedialnej w placówkach kulturalnych

5. Wsparcie inicjatyw w zakresie tworzenia wspólnej oferty lokalnych 
instytucji kultury, w tym współpracy z sektorem prywatnym

1. Usprawnienie obsługi oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz 
mieszkańców 

2. Utworzenie Lokalnego Centrum Kompetencji

3. Utworzenie lokalnych punktów wsparcia informatycznego

4. Wsparcie funkcjonowania jednostek wykonujących zadania z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego (np. zakup/dofinansowanie zakupu 
niezbędnego sprzętu)

5. Elektronizacja i cyfryzacja usług świadczonych przez Urząd Miasta oraz 
podległe jednostki
6. Uruchomienie portalu internetowego E-BOM z aplikacją mobilną

CEL STRATEGICZNY III: 
BUDOWA AKTYWNEGO SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

3.1. Zapewnienie możliwości 
edukacji i rozwoju na każdym 
etapie życia

3.2. Ograniczenie problemu 
ubóstwa i wykluczenia 
społecznego

3.3. Szeroki udział mieszkańców 
w życiu kulturalnym Miasta

3.4. Sprawny samorząd


