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1. Wstęp  

Niniejszy dokument jest efektem prac realizowanych na podstawie umowy z dnia 24 listopada 2016 r. zawartej 

pomiędzy Gminą Rydzyna a firmą ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. 

Dokument stanowi udokumentowanie procesu konsultacji społecznych, przeprowadzonych w ramach 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna. 

Celem jest podsumowanie i omówienie przebiegu spotkania, zgłoszonych uwag i wniosków oraz sposobu ich 

wykorzystania.  

2. Podstawy prawne 

Na podstawie art. 6 ust. 7 w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna. 

3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz 

Miasta i Gminy Rydzyna zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna. Informacje nt. daty i miejsca spotkania 

konsultacyjnego zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Rydzyna, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce „Rewitalizacja” oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  

4. Przebieg spotkania konsultacyjnego 

Spotkanie konsultacyjne skierowane do wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy, a także pozostałych 

interesariuszy, dotyczące pierwszego etapu prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji - projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna odbyło się 24 

stycznia 2017 r.  

Organizatorami spotkania byli: 

 przedstawiciele Gminy Rydzyna: 

o Wiceburmistrz Gminy Rydzyna – Łukasz Bartkowiak 

o Pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju – Bartek Matyla 

 przedstawiciele  Wykonawcy Projektu - firmy Atmoterm S. A.: 

o Agnieszka Bolingier 

o Wojciech Kusek  

Spotkanie odbyło się w Rydzyńskim Ośrodku Kultury o godzinie 14:00. Na spotkaniu obecni byli Radni Gminy 

Rydzyna, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna oraz jednostek organizacyjnych Gminy, lokalni 

przedsiębiorcy oraz mieszkańcy.  
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Spotkanie konsultacyjne składało się z dwóch części. 

W pierwszej części spotkania Pani Agnieszka Bolingier omówiła teoretyczno – prawne kwestie związane 

z rewitalizacją oraz wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jak również zaprezentowała 

wyniki przedstawione w dokumencie Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Rydzyna, stanowiącego załącznik do konsultowanego projektu uchwały. Ponadto 

przypomniano o prowadzonej ankietyzacji dotyczącej potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Rydzyna.  

Druga część przybrała formę warsztatowo – dyskusyjną, której celem wysłuchanie potrzeb oraz sugestii i opinii 

mieszkańców oraz prowadzenie dyskusji. 

Ponadto w przerwie spotkania umożliwiono uczestnikom spotkania wypełnienie papierowych wersji ankiet 

dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Rydzyna oraz zgłoszenie opinii i uwag do dokumentu 

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Rydzyna. 

5. Analiza uwag i wniosków zgłoszonych podczas konsultacji społecznych 

Dyskusja, która wywiązała się podczas spotkania, dotyczyła w głównej mierze możliwości poprawy stanu 

aktualnego i rozwiązanie problemów na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Podczas dyskusji 

odpowiedziano na pytania dotyczące metodyki wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Rydzyna. Pojawiały się również pytania skierowane do przedstawicieli Gminy Rydzyna oraz do 

przedstawicieli Wykonawcy, dotyczące tego jakie zadania można wdrożyć i jakie typy zadań są możliwe do 

zaplanowania, aby polepszyć sytuację w gminie. Dyskutowano o problemach społecznych, przestrzenno-

funkcjonalnych (zagospodarowanie terenów z obszaru rewitalizacji) oraz środowiskowych (związanych z niską 

emisją). Ponadto uczestnicy spotkania wyrazili swoją opinię dotyczącą obszarów wyznaczonych do rewitalizacji, 

uznając, że wybór tych obszarów jest zasadny.  

Podczas spotkania w formie pisemnej przekazano jedną uwagę. Ponadto interesariusze wypełnili formularze 

zgłaszania uwag w celu wyrażenia swojej opinii na temat przedstawionej propozycji wyznaczenia granic obszaru 

zdegradowanego bez zgłoszenia uwag. Poniższa tabela przestawia zgłoszone uwagi/opinie oraz odniesienie się 

do uwagi.  
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ZGŁASZANE UWAGI/WNIOSKI W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI 

Nazwa instytucji 
zgłaszającej uwagę/  

Imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej oraz dane 

kontaktowe 

Opinia na temat 
przedstawionej propozycji 

wyznaczenia granic 
obszaru zdegradowanego 

(zdecydowanie 
pozytywna, pozytywna, 

negatywna, 
zdecydowanie 

negatywna) 

Uzasadnienie opinii oraz 
propozycje zmiany 

Propozycje ewentualnych 
zmian obszaru 

zdegradowanego na terenie 
Gminy 

Odpowiedź 

1 Bonifacy Skrzypczak 
Dopisanie ulicy Konsytucji 
3 Maja do obszaru nr 1. 

Ulica zdegradowana pod 
względem infrastryktury wodno-
kanalizacyjnej oraz drogowej. Na 
tej ulicy znajdują się również 
zabytki wpisane do rejestru. 

Dopisać do obszaru nr 1 oraz 
wyznaczyć do rewitalizacji. 

Ulica Konstytucji 3 Maja zostanie dopisana do 
obszaru nr 1 miasta Rydzyny i tym samym 
zostanie dołączona do obszaru rewitalizacji. 

2 Mieszkaniec Pozytywna Poprawi jakość życia całej gminy. - - 

3 
AGRO-OMEGA SP. Z O.O.  
Kłoda 137  
64-130 Rydzyna 

Zdecydowanie pozytywna 

Rewitalizacja miejscowości 
Kłoda w zakresie społecznym, 
przestrzennym i gospodarczym 
jest konieczna. 

Bez uwag. - 

4 
Kombinat 2000 Sp. z o.o. 
Kłoda 137 
Jerzy Walkiewicz 

Zdecydowanie pozytywna 

Pilna konieczność rewitalizacji 
folwarku pop. P4R w zakresie 
gospodarczym, społecznym i 
infrastrukturalnym 

Brak. - 

 


