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w odpowiedzi na pismo nr DOP.061.10.2020 z dnia 26 listopada br. informuję, że aktualnie 

trwają  prace nad delimitacją  Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w projekcie Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030. 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Miejskie Obszary 

Funkcjonalne powinny zostać  wyznaczone dla miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze. Miasto Piotrków Trybunalski nie zostało zaliczone do tej kategorii miast. 

Jedną  z ważniejszych wytycznych dla programowania nowej perspektywy finansowej UE 

jest koncentracja środków, dlatego też  przy wyznaczaniu Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w 

regionie łódzkim zaproponowano układy wielordzeniowe, grupujące co najmniej 2 miasta średnie 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze. W projekcie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 

2030 zaproponowano utworzenie: 

1. MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask, który został  oparty na 3 miastach średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz ich obszarach funkcjonalnych; 

2 MOF Tomaszów Mazowiecki - Opoczno grupujący 2 miasta średnie tracące funkcje 

społeczne gospodarcze oraz ich obszary funkcjonalne; 

3 MOF ośrodka wojewódzkiego wyznaczony w oparciu o największą  koncentrację  

potencjału ludnościowego i gospodarczego oraz o największą  skalę  problemów, które 

wymagają  rozwiązania 

Pragnę  poinformować, że brak wskazania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla miasta 

Piotrków Trybunalski oraz Powiatu Piotrkowskiego nie ogranicza możliwości ubiegania się  miasta 

i powiatu o środki z innych instrumentów, poza Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. 

Dodatkowo, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
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y c. 

Tadeusz Polak 

rozwoju zakłada się  możliwość  zawierania porozumień  terytorialnych między różnymi szczeblami 

jednostek samorządu terytorialnego w celu realizacji przedsięwzięć  priorytetowych dla rozwoju 

danego obszaru, w tym m. in. z zakresu turystyki. 

Ponadto, niezwykle ważna pozostaje kwestia wyznaczenia obszarów wskazanych do 

wsparcia w ramach środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przyjęto, że za terytoria 

najbardziej dotknięte skutkami transformacji energetycznej w województwie łódzkim należy uznać  
5 powiatów, wśród których znalazł  się  zarówno powiat piotrkowski jak i m. Piotrków Trybunalski. 
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