
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Grajewo w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji miasta Grajewo

Burmistrz  Miasta  Grajewo,  działając  na  podstawie  art.  6  ustawy z  dnia  9  października  2015 r.,  o
rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250) poprzez ogłoszenie z dnia  z
dnia 25-07-2017 poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta
Grajewo  w  sprawie  wyznaczenia  na  terenie  miasta  Grajewo  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji.

Uwagi  i  opinie  w  formie  papierowej,  elektronicznej  oraz  ustnej  zbierane  były  od  01.08.2017  do
25.08.2017 r.  (tj.  31 dni  od dnia  powiadomienia o  którym mowa w art.6  ust.  2  ustawy z  dnia  9
października 2015 r. o rewitalizacji).

Konsultacje  prowadzone  były  w  okresie  od  dnia  01.08.  2017  roku  do  dnia  25.08.2017  roku
w formie:

1. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta i interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego
omówienie  propozycji  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  w
Grajewie, a także zgłaszanie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich ustnie do protokołu.
Spotkanie odbyło się w dniu 17.08.2017 roku (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej w
siedzibie Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo).

2. Zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego. Wypełniony formularz można było dostarczyć drogą elektroniczną na adres
rewitalizacja@um.grajewo.pl, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Grajewo, ul.
Strażacka 6A, 19-200 Grajewo lub złożyć bezpośrednio na dziennik podawczy urzędu.

3. Ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo w pokoju 9-10 lub telefonicznie pod
numerem (0) 86 273 0 827 w godzinach pracy tut. Urzędu.

Materiały  informacyjne,  tj.  projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i
obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami (tj. mapami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
oraz diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  na terenie miasta
Grajewo) wraz z formularzem konsultacyjnym były dostępne od dnia 01.08.2017 r.:

 w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.um.grajewo.pl 

 na stronie internetowej miasta Grajewo pod adresem www.grajewo.pl 

 w Referacie Pozyskiwania Środków pok. nr 9-10 w godzinach pracy tut. Urzędu.
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Wyznaczenie  obszaru  zdegradowanego i  obszaru  rewitalizacji  jest  niezbędne  w celu  opracowania
Gminnego Programu Rewitalizacji, który warunkuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na
których  stwierdzono  największe  nasilenie  negatywnych  zjawisk.  Działania  rewitalizacyjne,  które
zostaną  wpisane  do  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  mają  szansę  na  uzyskanie  zewnętrznego
finansowania, m.in. z funduszy UE.

Szczegółowe informacje o formach uspołecznienia procesu rewitalizacji zawiera poniższa tabela. 

Data Forma Opis
17.08.2017, 
godz. 15:00 

Spotkanie otwarte z 
mieszkańcami 
miasta i 
interesariuszami 
rewitalizacji, 
umożliwiającego 
omówienie 
propozycji 
wyznaczenia 
obszaru 
zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji
w Grajewie, a także 
zgłaszanie uwag, 
opinii i propozycji 
oraz składanie ich 
ustnie do protokołu.

Program spotkania:
 zapoznanie uczestników z tematyką rewitalizacji;
 przedstawienie wyników diagnozy w obszarach:

o społecznym,
o gospodarczym,
o środowiskowym,
o przestrzenno-funkcjonalnym,
o technicznym;

 uzasadnienie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i przedstawienie propozycji 
zasięgu obszaru rewitalizacji;

 dyskusja.

W spotkaniu wzięły udział następujące osoby:

1. Edyta Lipowska – pracownik Referatu Pozyskiwania 
Środków UM 

2. Tomasz Poniatowski - Kierownik Referatu 
Pozyskiwania Środków UM

Moderatorem spotkania był dr Adam Paluch – przedstawiciel
Instytutu Badawczego IPC.

W trakcie spotkania uczestnicy nie zgłosili uwag.

Od dnia 
01.08. 2017 
roku do dnia
25.08.2017

Zbierania uwag i 
opinii w formie 
papierowej oraz 
elektronicznej z 
wykorzystaniem 
formularza 
konsultacyjnego dot.
projektu uchwały w 
sprawie 
wyznaczenia 
obszaru 
zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji
wraz z załącznikami 
(tj. mapami obszaru

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z 
załącznikami (tj. mapami obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji oraz diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  na terenie miasta 
Grajewo) oraz formularz konsultacji dostępne były w 
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
http://bip.um.grajewo.pl, na stronie internetowej miasta 
Grajewo pod adresem www.grajewo.pl oraz w Referacie 
Pozyskiwania Środków pok. Nr 9-10 w godzinach pracy 
Urzędu.

W trakcie konsultacji tą drogą nie wpłynęły żadne uwagi, 
opinie i propozycje.  
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Data Forma Opis
zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji
oraz diagnozą 
służącą 
wyznaczeniu 
obszaru 
zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji
na terenie miasta 
Grajewo).

Od dnia 
01.08. 2017 
roku do dnia
25.08.2017

Zbieranie uwag w 
formie ustnej do 
protokołu w 
siedzibie Urzędu 
Miasta Grajewo w 
pokoju 9-10 lub 
telefonicznie pod 
numerem (0) 86 273
0 827 dot. projektu 
uchwały w sprawie 
wyznaczenia 
obszaru 
zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji
wraz z załącznikami 
(tj. mapami obszaru
zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji
oraz diagnozą 
służącą 
wyznaczeniu 
obszaru 
zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji
na terenie miasta 
Grajewo).

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z 
załącznikami (tj. mapami obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji oraz diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  na terenie miasta 
Grajewo) oraz formularz konsultacji dostępne były w 
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem 
http://bip.um.grajewo.pl, na stronie internetowej miasta 
Grajewo pod adresem www.grajewo.pl oraz w Referacie 
Pozyskiwania Środków pok. Nr 9-10 w godzinach pracy 
Urzędu.

W trakcie konsultacji tą drogą wpłynęły następujące uwagi
W formie telefonicznej: 

 Str. 42 Diagnozy – zamienić sformułowanie 
jednostka delimitacyjna na jednostka 
przestrzenna (dotyczy także innych miejsc 
dokumentu, gdzie stwierdzono taką 
niespójność). Uzasadnienie: ujednolicenie 
pisowni w dokumencie. Zgłaszający: Marek 
Karłowski, Instytut Badawczy IPC. Uwaga 
została przyjęta. 

 Str. 45 Diagnozy – tekst „Mając na uwadze, 
że na obszarze zdegradowanym mieszkało 
mniej niż 30% ludności gminy oraz zajmuje 
on w skali całej gminy niedużą powierzchnię 
(76,3685 ha, co stanowi 4,04% powierzchni 
miasta) – zasadne jest wskazanie całego 
obszaru rewitalizacji jako przestrzeni, na 
której Gmina zamierza prowadzić 
rewitalizację”. W tekście słowo 
„rewitalizacji”  zamienić na słowo 
„zdegradowanego” – jest to oczywista 
pomyłka językowa. Zgłaszający: Marek 
Karłowski, Instytut Badawczy IPC. 

Uwaga została przyjęta.
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