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1. Podstawa prawna
Zgodnie z ustawą (Art. 3.1. ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2017 poz.
1023) „przygotowywanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a
także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne”. Zadania te gmina
realizuje „w sposób jawny i przejrzysty, z zapewnieniem aktywnego udziału interesariuszy na każdym
etapie (partycypacja społeczna)”. Działania partycypacyjne polegają (por. Art. 5 ust.1 i 2) m.in. na:
poznaniu oczekiwań i potrzeb interesariuszy oraz dążeniu do spójności planowanych działań z tymi
potrzebami i oczekiwaniami,
 prowadzeniu dla interesariuszy działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie
rewitalizacji,
 rozwijaniu dialogu między interesariuszami oraz ich integracji,
 zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowywaniu dokumentów dotyczących
rewitalizacji,
 zapewnieniu możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy w czasie przygotowywania,
prowadzenia i oceny rewitalizacji.
Interesariuszami rewitalizacji zgodnie z ustawą (Art. 2 ust. 2) są:
1) „mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną,
w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa”.
Jedną z form partycypacji społecznych są konsultacje społeczne, które prowadzi wójt, burmistrz albo
prezydent miasta (Art. 6 ust. 1) – w tym przypadku Burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Konsultacje
społeczne przeprowadza się zgodnie z rozdziałem 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.).

2. Opis przebiegu i form konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego. Zasady i
tryb konsultacji określony został w zarządzeniu nr 28/2021 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego z
dnia 19 kwietnia 2021 r.
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O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich były prowadzone, powiadomiono
interesariuszy w zarządzeniu z wyprzedzeniem 7 dni przed planowanym rozpoczęciem biegu
konsultacji społecznych.
Formami konsultacji społecznych były: zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej, w
tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz
formularza zamieszczonego na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
ankieta internetowa oraz warsztat z mieszkańcami. Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone
na stronie internetowej gminy i BIP. Konsultacje społeczne trwały od 27 kwietnia do 28 maja 2021 r.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny był w Urzędzie Miasta
Grodzisk Mazowiecki, Wydział Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych ul. Kościuszki 32A, 05-825
Grodzisk Mazowiecki w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Grodziska
Mazowieckiego oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grodzisku
Mazowieckim.
Konsultacje miały na celu zebranie uwag i opinii odnośnie:




projektu uchwały Rady Miejskiej
map obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji,
diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

3. Przebieg zaproponowanych form konsultacji
Ankieta internetowa.
Ankieta internetowa dostępna była pod adresem
https://www.survio.com/survey/d/I8W4J4S4R9F8W6V9O
W ankiecie internetowej zamieszono projekt konsultowanych dokumentów z możliwością zgłoszenia
uwag i opinii w formie elektronicznej. W okresie od 27 kwietnia do 28 maja 2021 r. ankieta została
wyświetlona 150 razy, zgłoszono 10 uwag lub komentarzy do poszczególnych konsultowanych
obszarów. Swoje uwagi zgłaszali wyłącznie mieszkańcy terenu miejskiego Grodziska Mazowieckiego.
Oczekiwanie mieszkańców dotyczyło głównie porządkowania obszaru przy przejściu podziemnym w
podobszarze Grodzki Mazowiecki Łąki. Rozstrzygnięcie odnośnie uwagi zostało zmieszczone w
poniższym punkcie.
Warsztat konsultacyjny z mieszkańcami
Z uwagi na obowiązujący stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 powodującym
COVID-19 spotkanie odbyło się zdalnie z wykorzystaniem komunikatora Zoom Meeting. Spotkanie
obyło się w dniu 24 maja 2021 r. godz. 15.00-17.00.
Uprawnionymi do uczestnictwa byli wszyscy interesariusze rewitalizacji (zgodnie z ustawą o
rewitalizacji). Spotkanie otwarte było prowadzone w sposób ułatwiający zrozumienie
prezentowanych treści z bezpośrednim odniesieniem się do nich, z wykorzystaniem wizualizacji
prezentacji multimedialnej. Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. W spotkaniu
oprócz mieszkańców uczestniczył przedstawiciel wykonawcy zadania opracowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji, pracownicy UM zajmujący się pozyskiwaniem funduszy
zewnętrznych. W spotkaniu udział wzięło udział 6 osób. Zaproszenie na spotkania publikowane były
na stronie internetowej Gminy. Spotkanie z mieszkańcami odbywało się wg następującego planu:
wprowadzenie (powitanie przybyłych gości, przedstawienie osób opracowujących projekt
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dokumentu, omówienie celu spotkania, krótkie scharakteryzowanie procedury sporządzania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji z uwzględnieniem etapu wyznaczenia obszaru rewitalizacji,
dyskusja nad projektem uchwały i zapisami diagnozy na cele wyznaczenia obszaru rewitalizacji.
Głównym tematem dyskusji były plany Gminy odnośnie terenów objętych rewitalizacją oraz zasad i
trybu wyznaczenia obszaru rewitalizacji i włączenia konkretnych ulic z miejscowościach do obszaru
rewitalizacji. Przedstawiciel wykonawcy zadania prezentował na podstawie jakich obiektywnych
kryteriów i przez kogo wyznaczone zostały obszary zdegradowane i rewitalizacji oraz jakie są
planowane wstępnie projekty rewitalizacyjne na których realizację gmina będzie ubiegać się o pomoc
ze środków zewnętrznych. Po analizie konsultowanych dokumentów i wspólnej rozmowie
podziękowano za udział w spotkaniu i zachęcono do czynnego udziału w dalszych konsultacjach
społecznych w formie elektronicznej oraz zaproszono do śledzenia wszelkich informacji o rewitalizacji
na stronie gminy.
Zgłoszenia pisemne do UM Grodzisk Mazowiecki
Do 28 maja 2021 r. do UM wpłynęła 1 uwaga w formie pisemnej – uwaga oznaczona nr 11. Uwaga
Pana Cezarego Olejnika dotyczyła włączenie do obszaru rewitalizacji miejscowości Kozery i Kozery
Nowe. Rozstrzygnięcie odnośnie uwagi zostało zmieszczone w poniższym punkcie.

4. Podsumowanie przeprowadzonych konsultacji społecznych
Konsultacje odbyły się zgodnie z określonym w ustawie o rewitalizacji sposobem ich przeprowadzenia
w formie papierowej i elektronicznej. Poniżej zaprezentowano odniesienie do zgłoszonych uwag w
toku konsultacji społecznych:
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Tab. Wnioski złożone w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego oraz rozstrzygnięcia tych wniosków
Lp.
1

Składający wniosek,
data złożenia, forma
zgłoszenia
Jakub Parczewski
Grodzisk Mazowiecki
29.04.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

2

Karol Morawiec
29.04.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

3

Małgorzata Korczyk
8.05.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

Treść opinii, uwag, propozycji zmian oraz uzasadnienie

Rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem

Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 3: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki, jeżeli TAK to proszę o
wskazanie część dokumentu do którego odnosi się
uwaga, obecnego zapisu, propozycji zmiany oraz
uzasadnienie zmiany?

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.

W ramach rewitalizacji, moglibyście państwo zadbać o to
aby ulica Przeskok doczekała się nowej nawierzchni,
kanalizacji dla nowych mieszkańców. Spowolnienia ruchu
poprzez montaż progów spowalniających. Kurz wzbijany
przez auta gorszy od kopciuchów.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 3: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki, jeżeli TAK to proszę o
wskazanie część dokumentu do którego odnosi się
uwaga, obecnego zapisu, propozycji zmiany oraz
uzasadnienie zmiany?
Ustalenie strefy 20kmh na Traugutta od granicznej do
dworca i na zachód do rzeczki., ustanowienie miejsc
parkingowych wzdłuż Traugutta.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 4: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki i Grodzisk Mazowiecki Centrum, jeżeli TAK to proszę o wskazanie część
dokumentu do którego odnosi się uwaga, obecnego
zapisu, propozycji zmiany oraz uzasadnienie zmiany?

Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Poprawiono opis uwarunkowań Szczegółowa
analiza problemów podobszaru rewitalizacji - Grodzisk
Mazowiecki – Centrum na str. 59.
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CENTRUM: "brak atrakcyjnych przestrzeni
publicznych, sprzyjających integracji i nawiązywaniu
kontaktów ": w rzeczywistości przestrzeń publiczna jest
bardzo atrakcyjna -kwiaty, ławki itd. Estetykę psuje
wulgarna "szyldoza", w tym przy ul. 11 Listopada.
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Ewa Milczarek
24.05.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 3: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki, jeżeli TAK to proszę o
wskazanie część dokumentu do którego odnosi się
uwaga, obecnego zapisu, propozycji zmiany oraz
uzasadnienie zmiany?
Wygląd ulic Traugutta, Żydowskiej powinien być spójny z
deptakiem, to jest główny ciąg komunikacyjny dla
mieszkańców dzielnicy, powinna pojawić się zieleń,
kwiaty sezonowe, nowe oświetlanie; należy
uporządkować obszar przy przejściu podziemnym.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 4: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki i Grodzisk Mazowiecki –
Centrum?
W rejonie Łąk w centrum dzielnicy proponuję założenie
parku z placem zabaw, drzewami i zielenią, np. na ul.
Poniatowskiego na terenie po dawnej fabryce szpilek

5

Joanna Ucińska
26.05.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 3: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki, jeżeli TAK to proszę o
wskazanie część dokumentu do którego odnosi się
uwaga, obecnego zapisu, propozycji zmiany oraz
uzasadnienie zmiany?
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Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.
Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.
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TAK - gmina powinna ująć w planie opiekę nad
przedwojennymi budynkami znajdującymi się w ramach
podobszaru, to jest budynkami mieszkalnymi (kamienice)
oraz starymi budynkami przemysłowymi (np. stara
fabryka przy ul. Ziemiańskiej).
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 4: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki i Grodzisk Mazowiecki –
Centrum?
TAK - gmina powinna postawić na ochronę zabytkowych
budynków, które obecnie są w zaniedbanym stanie, i
przeprowadzić ich remont / renowację. Zachowanie
przedwojennych budynków powinno być jednym z
priorytetów ponieważ świadczą one o tożsamości miasta.
6

Kinga Olejnik
26.05.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

7

Kinga Olejnik
26.05.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 4: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki i Grodzisk Mazowiecki –
Centrum?
Skoro problemem dzielnicy łąk są budynki socjalne
rozwiązaniem problemu będzie ich rozproszenie po
innych częściach gminy! Następnie przerobienie pseudo
parku (Ordona) na park dla dzieci! Usypanie górki do
zjeżdżania na sankach zima!
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 4: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki i Grodzisk Mazowiecki –
Centrum?
Od lat słyszymy o paku, który miałby powstać na miejscu
złomowiska i fajnie, mam nadzieję że dorówna temu w
centrum! Pak przy ul. Ordona także powinien zawierać
huśtawki, tyrolke, czy stoły do ping ponga.
8

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.
Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla
Grodziska Mazowieckiego

Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 11: Podobszar rewitalizacji
Urszulin?
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 12: Podobszar rewitalizacji
Urszulin?
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 13: Podobszar rewitalizacji
Urszulin?
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 14: Podobszar rewitalizacji
Urszulin?
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Robert Ziomek
27.05.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

9

Maciej Kieryło
28.05.2021
Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

10

Cezary Milczarek
28.05.2021

Nie, ale nie koszem dzielnicy Łąki, która jest zaniedbana
od lat a jest praktycznie w centrum Grodziska.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 9: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Centrum, Grodzisk Mazowiecki Osiedle Kopernik, Grodzisk Mazowiecki - teren przy ul.
Szczęsnej?
Ze względu na zwiększający się bardziej rekreacyjny teren
obszaru sugeruję rozbudowę ścieżek rowerowych na
obszarze, co przyciągnęło by jeszcze więcej mieszkańców.
Wybieg dla psów przy stawach również zadowoliłby
opiekunów czworonogów.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 9: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Centrum, Grodzisk Mazowiecki Osiedle Kopernik, Grodzisk Mazowiecki - teren przy ul.
Szczęsnej?
Na osiedlu Kopernik powinna się znajdować stacja
roweru miejskiego.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 3: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki – Łąki?
Zagospodarowanie terenu przy kładce i tunelu oraz ulic
Traugutta i Żydowskiej w takim stylu jak po stronie
9

Rozstrzygnięcie: Wniosek nieuwzględniony.
Uzasadnienie: Brak wskazania propozycji zmiany zapisów w
Diagnozie służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji dla Grodziska Mazowieckiego bądź w
delimitacji obszaru rewitalizacji.

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.
Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla
Grodziska Mazowieckiego

Uwaga zgłoszona w
formie ankiety
internetowej

miasta, wymiana latarni, nasadzenie zieleni, założenie
parku z placem zabaw w centrum dzielnicy,
uporządkowanie terenu przy blokach komunalnych.

ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.

Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 4: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki i Grodzisk Mazowiecki –
Centrum?

Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.

Zagospodarowanie terenu wokół szkoły nr 4 i kościoła,
nasadzenie zieleni, ławki, remont ulicy Szwoleżerów,
Zielonej i Ułańskiej, nasadzenie zieleni wzdłuż ścieżki
rowerowej od Chrzanowskiej do Transportowej.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 5: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Łąki, Grodzisk Mazowiecki Centrum i Grodzisk Mazowiecki - Osiedle Kopernik?
Odsunięcie chodnika od ruchliwej drogi na Traugutta i
Matejki (od Malwity do Żydowskiej), zagospodarowanie
terenu wokół WZDiM i sklepu na Trugutta, przebudowa
skrzyżowania Traugutta/Graniczna/Matejki.
Czy ma Pan/i uwagi do Arkusz 7: Podobszar rewitalizacji
Grodzisk Mazowiecki - Centrum i Grodzisk Mazowiecki –
Łąki?
Nasadzenie drzew na terenie kolejowym wydłuż płotu
przy osiedlu Platinium, monitoring tunelu,
przekształcenie terenu Polfy w park.
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Wniosek o wpisanie do Lokalnego programu rewitalizacji
obszarów w Kozerach i w Kozerach Nowych. W części
dotyczącej analizy problemów środowiskowych
10

Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.
Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.
Rozstrzygnięcie: Wniosek uwzględniony.
Uzasadnienie: Wniosek zostanie zaproponowany do
wprowadzenia jednak do Gminnego Programu Rewitalizacji
przyjmowanym na kolejnym etapie pracy jako zadanie w
ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zgodnie z art. 14 i art.
15 ust. 1 pkt 5 ustawy o rewitalizacji.
Rozstrzygnięcie: Wniosek nieuwzględniony.

Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla
Grodziska Mazowieckiego

Uwaga zgłoszona
pisemnie

proponuje się zmiany dotyczące utworzenia podobszaru
rewitalizacji dla Kozer Nowych i mają związek z
problemem magazynowania, sortowania i przetwarzania
odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W
części dotyczącej analizy problemów przestrzennofunkcjonalnych proponowane zmiany dotyczą
zagospodarowania przestrzeni w Kozerach i Kozerach
Nowych.
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Uzasadnienie: Na tym obszarze nie występuje koncentracja
zjawisk kryzysowych. Tym samym nie spełnia wymogu art. 10
pkt 3 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o
rewitalizacji. Podstawą do wyznaczenia obszaru musi być
przede wszystkim występowanie problemów społecznych
mierzonych wskaźnikami, które nie odnotowano w takiej skali
jaki wykraczałby poza średnią dla miasta i gminy – zob. Tabela
1 Analiza uwarunkowań społecznych w Grodzisku
Mazowieckim, str. 32.
Uzupełniono diagnozę o wnioski w zakresie środowiskowym i
przestrzenno-funkcjonalnym w zakresie miejscowości Kozery i
w Kozery Nowe - str.46 i kol. i na str. 27-28. Wpisano
konkluzję, że na problemy zidentyfikowane w diagnozie na
obszarach miejscowości Kozery i Kozery Nowe powinno
oddziaływać się kierując na ten obszar w miarę dostępności
środki inwestycyjne w obszarze środowiskowym i
przestrzenno-funkcjonalnym.

