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Raport konsultacji społecznych  

dotyczący projektu uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  

zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia  

obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji  

dla Miasta Ostrów Mazowiecka 
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9 maja-14 czerwca 2018 r. 
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I. Informacje organizacyjne: 

 

 

TERMINY 

 

 Termin publikacji informacji o rozpoczęciu 

konsultacji: 09.05.2018  

 1-sze spotkanie - informacyjne: 24.05.2018, godz.: 

17:00-18:00 

 2-gie spotkanie - ustne zbieranie uwag: 24.05.2018, 

godz. 18:15-19:15  

 Zbieranie uwag na formularzach: 09.05-14.06.2018 

 Zakończenie zbierania uwag: 14.06.2018 

 

 

 

 

UCZESTNICY 

 

 1-sze spotkanie - informacyjne: 16 osób 

 2-gie spotkanie - ustne zbieranie uwag: 15 osób 

 Liczba przekazanych uwag podczas 2-go spotkania: 2 

 Liczba przesłanych formularzy konsultacyjnych: 8 

 Liczba nieważnych formularzy konsultacyjnych: 1 

 

 

PRZEDMIOT 

KONSULTACJI 

 

Zebranie uwag do projektu uchwały Rady Miasta Ostrów 

Mazowiecka zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Miasta 

Ostrów Mazowiecka 

 

 

 
 

 

AKCJA 

INFORMACYJNO-

PROMOCYJNA 

Publikacja informacji na temat konsultacji na stronie: 

 www.bip.ostrowmaz.pl 

 www.ostrowmazowiecka.pl 

 www.ostrowmazowiecka.com 

 www.facebook.com 

Zamieszczenie plakatów informujących o rozpoczęciu 

konsultacji: 

 miejskie słupy ogłoszeniowe 

 Urząd Miasta oraz miejskie jednostki organizacyjne 

 obiekty sportowe i kulturalne 

 

 

ORGANIZATORZY/

MIEJSCE 

SPOTKANIA 

 

Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka 

ul. 3 Maja 66  

07-300 Ostrów Mazowiecka 

ZASTOSOWANE FORMY KONSULTACJI Zastosowane formy konsultacji: 

1. Otwarte spotkanie informacyjne 

2. Ustne zbieranie uwag 

3. Zbieranie uwag w postaci pisemnej  lub 

elektronicznej na formularzach konsultacyjnych 

 

  

http://www.bip.ostrowmaz.pl/
http://www.ostrowmazowiecka.pl/
http://www.ostrowmazowiecka.com/
http://www.facebook.com/
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II. Przebieg konsultacji: 

 

PRZEBIEG KONSULTACJI 

1-sze otwarte spotkanie 

informacyjne:  24.05.2018, 

godz.: 17:00-18:00 

 

Przebieg spotkania: 

Pierwsze spotkanie, które miało charakter informacyjny rozpoczął przedstawciel 

Centrum Innowacji Społeczno-Samorządowych CentroPolis S.A.  Przywitał 

mieszkańców i podziękował  urzędnikom UM OM zaangażowanie w proces 

przygotowania dokumentacji. Następnie, została wygłoszona prezentacja, podczas 

omawiania której: 

 przedstawiono podstawowe pojęcia związane z procesem rewitalizacji,  

 omówiono dotychczasowe, prawne umocowania związane z obszarem 

zdegradowanym i i obszarem rewitalizacji (przyjęte uchwały Rady Miasta 

Ostrowi Mazowieckiej) 

 objaśniono metodologię wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, 

 zaprezentowano zastosowane wskaźniki społeczne i infrastrukturalne, a 

także badane zjawiska, 

 pokazano zestawienie wartości wskaźników służących delimitacji. 

Po prelekcji nie zgłoszono żadnych uwag do zaproponownych granic obszaru 

zdegradoanego i obszru rewitalizacji.  

Po zakończeniu pierwszego spotkania zaproszono uczestników na 10 minutową 

przerwę, po której odbyło się ustane zbieranie uwag. 
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2-gie spotkanie, ustne 

zbieranie uwag: 
24.05.2018,  

godz. 18:15-19:15  

 
 

Przebieg spotkania: 

Spotkanie miało na celu zebranie uwag ustnych mieszkańców na temat 

zaproponowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Wybrana forma konsultacji dedykowana była przede wszystkim osobom, które 

wolą zgłaszać uwagi podczas indywidualnej rozmowy. W wyniku drugiego 

spotkania zebrano dwie uwagi. 
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III. Uwagi zebrane podczas spotkań oraz na formularzach konsultacyjnych 

 

Pierwsze otwarte spotkanie informacyjne – zestawienie  

l.p. Nazwa grupy interesariuszy Treść uwagi Uzasadnienie/uwzględnienie uwagi (TAK/NIE) 

1. - Brak uwag - 

 

Drugie spotkanie: ustne zbieranie uwag - zestawienie 

l.p. Nazwa grupy interesariuszy Treść uwagi Uzasadnienie/uwzględnienie uwagi (TAK/NIE) 

1. Radny Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ul. 

Batorego powinna stać się deptakiem (okolice 

wokół Ratusza). Przebudowa powinna 

uwzględniać zamknięcie dla ruchu 

samochodowego. Według mieszkańców 

centrum nie do końca spełnia ich oczekiwania. 

Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się w dniu 24 maja 

2018 r. dotyczyło propozycji granic obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji. Propozycje przedsięwzięć oraz uwagi 

odnoszące się do konkretnych propozycji projektów 

/pomysłów związanych z poprawą funkcjonalności 

przestrzeni na obszarze rewitalizacji, można będzie zgłaszać 

podczas kolejnych spotkań oraz w trakcie konsultacji 

Gminnego Programu Rewitalizacji, dlatego na obecnym 

etapie uwagi nie uwzględnia się.  

2.  Radny Ulica Batorego oraz centrum miasta wymaga 

„poprawy”. W mieście powinny powstać 

przyjazne przestrzenie publiczne (okolice 

Centrum Dialogu, przy ul. Partyzantów). 

j.w. 
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Uwagi zebrane z formularzy konsultacyjnych 

l.p. Data widniejąca 

na formularzu 

konsultacyjnym 

Opinia na temat propozycji granic 

obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji (zdecydowanie 

pozytywna/pozytywna/negatywna/zdec

ydowanie negatywna/trudno 

powiedzieć 

Dodatkowe 

uwagi/uzasadnienie 

Odpowiedź Uwzględnienie 

opinii/uwagi 

(TAK/NIE) 

Obszar 

zdegradowany 

 

Obszar rewitalizacji 

 

1. brak pozytywna pozytywna Wyjście poza mury ratusza. 

Konsultacje społeczne w 

plenerze. 

Uwaga dotyczy 

formy 

konsultacji, nie 

natomiast 

przedmiotu 

konsultacji.  

Formularz nie został 

podpisany, w związku 

z tym jest nieważny. 

Uwaga i opinia nie 

mogą być rozpatrzone. 

2.  11.06.2018 r. zdecydowanie 

pozytywna 

pozytywna Wyznaczone jednostki 

obszaru 1,2,3,4 obejmują 

większość zdegradowanej 

zabudowy komunalnej i 

Wspólnot Mieszkaniowych 

będących w zarządzie i 

administracji TBS w 

Ostrowi Mazowieckiej Sp. 

z o.o. 

Właściwie ujęto w obszarze 

rewitalizacji 3 jednostki, 

jednak brak 

zakwalifikowania do tego 

obszaru jednostki nr 4 z 

dużą ilością zabudowy 

wielorodzinnej i znaczną 

ilością mieszkańców może 

wpłynąć negatywnie na 

zwiększenie się degradacji 

Z obszaru 

zdegradowaneg

o wybrano 

obszar 

wykazujący 

najwyższy 

stopień 

zdegradowania,j

ednocześnie 

mający istotne 

znaczenie dla 

rozwoju 

lokalnego 

gminy. 

W celu 

koncentracji 

interwencji, 

ustawa o 

rewitalizacji 

NIE 
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tego obszaru. 

Proponuje się powiększenie 

obszaru rewitalizacji o 

jednostkę nr 4 

przyczyniłoby się do 

zwiększenia możliwości 

modernizacji budynków 

Wspólnot Mieszkaniowych 

oraz aktywizacji i poprawy 

komfortu życia 

mieszkańców.  

Proponuje się rozpatrzyć 

możliwość rozdrobnienia 

jednostek obszarów 

zdegradowanych i 

obszarów rewitalizacji tak 

by można w nich ująć 

rozrzuconą zabudowę 

komunalną wymagającą 

modernizacji np. przy ul. 

Legionowej 11, 

Lubiejewskiej 141. 

przewiduje 

ograniczenia 

powierzchniowe 

(20% 

powierzchni 

miasta) oraz 

ludnościowe 

(30% 

mieszkańców 

miasta). Przy 

czym 

przedmiotowe 

ograniczenia są 

górną granicą. 

Wskazane jest, 

aby niniejsze 

wartości dla 

obszaru 

rewitalizacji i 

ludności były 

niższe niż 

wskazane w 

ustawie.  Wybór 

3 jednostek 

pozwoli na 

koncentrację 

interwencji, 

dzięki której 

szybciej 

widoczne będą 

efekty 

podejmowanych 

działań 

rewitalizacyjnyc

h. 

3.  24.05.2018 r.  zdecydowanie zdecydowanie brak Przyjęto TAK 
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pozytywna pozytywna zgłoszoną opinię 

4.  24.05.2018 r. zdecydowanie 

pozytywna 

zdecydowanie 

pozytywna 

Na wyznaczonym obszarze 

zdegradowanym występują 

problemy społeczne. 

Wskazany obszar 

rewitalizacji jako pierwszy 

powinien zostać poddany 

rewitalizacji. 

Brak propozycji 

alternatywnego obszaru 

zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

Przyjęto 

zgłoszoną opinię 

TAK 

5.  24.05.2018 r. zdecydowanie 

pozytywna 

zdecydowanie 

pozytywna 

Na wyznaczonym obszarze 

zdegradowanym występują 

problemy społeczne. 

Obszar rewitalizacji 

obejmuje koncentrację 

problemów w mieście. 

Przyjęto 

zgłoszoną opinię 

TAK 

6.  24.05.2018 r. zdecydowanie 

pozytywna 

zdecydowanie 

pozytywna 

W mojej opinii występują 

problemy społeczne.  

Wskazany obszar 

rewitalizacji jako pierwszy 

powinien zostać poddany 

rewitalizacji.  

Brak propozycji 

alternatywnego obszaru 

zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

Przyjęto 

zgłoszoną opinię 

TAK 

7.  24.05.2018 r. pozytywna zdecydowanie 

pozytywna 

Na wyznaczonym obszarze 

zdegradowanym występują 

problemy społeczne i 

infrastrukturalne. 

Obszar obejmuje tereny 

wymagające rewitalizacji. 

Przyjęto 

zgłoszoną opinię 

TAK 

8.  24.05.2018 r. zdecydowanie 

pozytywna 

zdecydowanie 

pozytywna 

Obszar rewitalizacji obszar 

zdegradowany wynikają z 

Przyjęto 

zgłoszoną opinię 

TAK 
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rzetelnej diagnozy. 

Obszar rewitalizacji 

wskazuje najbardziej 

problematyczne tereny w 

mieście. Obszar ten 

powinien w pierwszej 

kolejności zostać poddany 

rewitalizacji. 
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IV. Printscreeny dokumentujące publikację informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących propozycji obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji 

www.ostrowmaz.pl 

 

 

http://www.ostrowmaz.pl/
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www.bip.ostrowmaz.pl 

 

 

http://www.bip.ostrowmaz.pl/
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www.facebook.com 

 

 

http://www.facebook.com/
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www.ostrowmaz.com 

 

 

http://www.ostrowmaz.com/
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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 9 maja 2018 r. 
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V. Podsumowanie 

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zebranie uwag i opinii do 

projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXII/158/2016 Rady Miasta Ostrów 

Mazowiecka z dnia 3 sierpnia 2016 r. Zmianie ulega załącznik do przedmiotowej 

uchwały, a tym samym zakres przestrzenny obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Ostrowi Mazowieckiej.  

Proces przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji powinien być uspołeczniony na 

każdym etapie jego tworzenia. Partycypacja społeczna służy: 

1) poznaniu potrzeb i oczekiwań  interesariuszy oraz dążeniu do  spójności planowanych 

działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami; 

2) prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych 

o procesie rewitalizacji w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia  rewitalizacji, 

wynikających  z ustawy, oraz o przebiegu tego procesu; 

3) inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji; 

4) zapewnieniu  udziału  interesariuszy w przygotowaniu  dokumentów dotyczących 

rewitalizacji, w szczególności gminnego programu rewitalizacji; 

5) wspieraniu inicjatyw zmierzających do zwiększania udziału interesariuszy  

w przygotowaniu i realizacji gminnego programu rewitalizacji; 

6) zapewnieniu w czasie przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się przez interesariuszy. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę, w ramach konsultacji zapewniono dostęp różnych grup 

interesariuszy.  

W spotkaniach udział wzięły następujące grupy interesariuszy: 

 mieszkańcy 

 radni 

 architekci 

 przedsiębiorcy 

 uczniowie 

 animatorzy kultury 

 Burmistrz Miasta Ostrowi Mazowieckiej  

 przedstawiciele Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych 

Łącznie, w obu spotkaniach wzięło udział: 

 31 osób 

 8 osób zgłosiło uwagi na formularzach konsultacyjnych 

 1 formularz został uznany za nieważny 
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 2 osoby zgłosiły uwagi podczas ustnego zbierania uwag  

 

Przeprowadzone konsultacje społeczne zostały poprowadzone zgodnie z ustawą  

o rewitalizacji; zastosowano dwie formy spotkań: otwarte spotkanie informacyjne oraz ustne 

zbieranie uwag. Dodatkowo, zebrano uwagi na formularzach konsultacyjnych.  

Termin zbierania uwag obejmował okres od 9 maja do 14 czerwca 2018 r. 

Zebrane opinie odnośnie propozycji granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: 

Obszar zdegradowany: 6 opinii zdecydowanie pozytywnych i 2 opinie pozytywne 

Obszar rewitalizacji: 6 opinii zdecydowanie pozytywnych i 2 opinie pozytywne 

Uznaje się, że w opinii mieszkańców obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został 

wyznaczony w sposób nie budzący wątpliwości, a zaproponowane granice obszaru 

rewitalizacji wskazują tereny wymagające najpilniejszej interwencji. 

  


