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1. Wprowadzenie  
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów 

rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026. 

Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad 

Odrą na lata 2016 – 2026.  

2. Przedmiot konsultacji  
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Miasta Kostrzyn nad Odrą na 

temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026. 

3. Podstawa prawna  
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). 

4. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach  
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. 

5. Termin konsultacji  
Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą 

na lata 2016 – 2026  zostały przeprowadzone w dniach od 23 listopada do 23 grudnia 2016r.  



 

6. Forma i tryb konsultacji  
Projekt w/w uchwały dostępny był stronie http://www.kostrzyn.pl/miasto/rewitalizacja-

miasta, i w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą. 

Przeprowadzono następujące formy konsultacji społecznych: 

 zbieranie uwag w postaci: 

o papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miasta, ul. Graniczna 2, 66-470 

Kostrzyn nad Odrą) 

o elektronicznej (za pomocą elektronicznego formularza z możliwością wysłania 

na adres: rewitalizacja@kostrzyn.um.gov.pl) 

 zbieranie uwag ustnych, 

 realizacja spotkania z interesariuszami: 

o 9 grudnia 2016r.  godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą.  

7. Przebieg konsultacji  
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026  

został opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1777). Konsultacje  społeczne projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026 , pozwoliły zweryfikować na ile 

propozycja Urzędu Miasta i Burmistrza odpowiada na potrzeby interesariuszy. 

8. Uwagi ustne 
Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą udzielano zainteresowanym 

mieszkańcom wyjaśnień. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad 

Odrą na lata 2016 – 2026 został poddawany konsultacjom w dniach od 23 listopada do 23 

grudnia 2016 roku. 

9. Uwagi złożone elektronicznie 
 Uwagi dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 

2016 – 2026  zostały zgłoszone przy wykorzystaniu elektronicznego formularza oraz 

zgłoszenia drogą mailową przez 2 interesariuszy. Uwagi zostały szczegółowo opisane w 

poniższej tabeli.  



 

L.p. 

Część dokumentu, do 
której odnosi się 

uwaga (numer strony 
dokumentu, część lub 

obszar) 

Treść uwagi 
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

Uzasadnienie 
Urzędu 

1.  

Cel operacyjny 3.3, str. 
55 

Dodać cel 
szczegółowy 3.3.3. o 
treści „Odnowienie 

(rewitalizacja) zieleni 
i poprawa 

różnorodności 
biologicznej w 

parkach 
zlokalizowanych w 

pobliżu 
funkcjonalnego 
centrum Miasta 

Kostrzyn nad Odrą tj. 
Park Lwa, Park 

Fabryczna i Park 
Miejski.” 

Zieleń w parkach 
na terenie Miasta 

ulega degradacji w 
związku z wiekiem 

i zmianami 
klimatycznymi. Z 
uwagi na ważną 
rolę jaką spełnia 

zieleń w 
kształtowaniu 

jakości środowiska 
miejskiego 

konieczne jest 
podjęcie działań do 

jej zachowania, 
uatrakcyjnienia i 
zróżnicowania.  

Uwaga została 
uwzględniona. 

2.  

Opis realizacji zadań 
oraz proponowane 
rezultaty, str. 64 

Do akapitu 1 dodać 
„oraz odnowienie 

(rewitalizacja) zieleni 
i poprawa 

różnorodności 
biologicznej w 

parkach 
zlokalizowanych w 

pobliżu 
funkcjonalnego 
centrum Miasta 

Kostrzyn nad Odrą tj. 
Park Lwa, Park 

Fabryczna i Park 
Miejski.” 

Zieleń w parkach 
na terenie Miasta 

ulega degradacji w 
związku z wiekiem 

i zmianami 
klimatycznymi. Z 
uwagi na ważną 
rolę jaką spełnia 

zieleń w 
kształtowaniu 

jakości środowiska 
miejskiego 

konieczne jest 
podjęcie działań do 

jej zachowania, 
uatrakcyjnienia i 
zróżnicowania. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

3.  

Opis realizacji zadań 
oraz proponowane 
rezultaty, str. 64 

Dodać „wykonanie 
nasadzeń w celu 

poprawy 
różnorodności 
biologicznej w 

parkach”  

Zieleń w parkach 
na terenie Miasta 

ulega degradacji w 
związku z wiekiem 

i zmianami 
klimatycznymi. Z 
uwagi na ważną 
rolę jaką spełnia 

zieleń w 
kształtowaniu 

jakości środowiska 
miejskiego 

konieczne jest 
podjęcie działań do 

jej zachowania, 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 

Część dokumentu, do 
której odnosi się 

uwaga (numer strony 
dokumentu, część lub 

obszar) 

Treść uwagi 
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

Uzasadnienie 
Urzędu 

uatrakcyjnienia i 
zróżnicowania. 

4.  

Opis realizacji zadań 
oraz proponowane 
rezultaty, str. 64 

Lokalizacja 
Dodać Park Miejski 
przy ul. Sikorskiego, 

Park Lwa przy ul. 
Parkowej i Park 

Fabryczna przy ul. 
Fabrycznej 

Zieleń w parkach 
na terenie Miasta 

ulega degradacji w 
związku z wiekiem 

i zmianami 
klimatycznymi. Z 
uwagi na ważną 
rolę jaką spełnia 

zieleń w 
kształtowaniu 

jakości środowiska 
miejskiego 

konieczne jest 
podjęcie działań do 

jej zachowania, 
uatrakcyjnienia i 
zróżnicowania. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

5.  

Dokument Brakuje zapisów/ 
rozdziału/ 

podrozdziału w 
którym jasno zostanie 

określone jak 
przebiegał proces 

Partycypacji 
społecznej. 

Partycypacja 
społeczna to bardzo 

ważny element 
rewitalizacji. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

6.  

Dokument Nie wiadomo jak 
wskazane projekty 

korespondują 
z projektami 

realizowanymi w 
ostatnich latach. 

Projekty powinny 
ze sobą współgrać, 
z dokumentu to nie 

wynika. 

Uwaga została 
uwzględniona. 

7.  

Dokument Brak zapisu, że: może 
zostać powołany 

Komitet Rewitalizacji 

wymóg ustawowy Uwaga została 
uwzględniona. 

8.  

Dokument Uzupełnić monitoring 
o: 

- działania wpisujące 
się w cele 

(wyprowadzenie 
różnych gr. społ. Z 
syt. kryzysowych) 

- dotacje dla 
stowarzyszeń, klubów 

- dodatkowe progr. 

zawarte w GPR 
wskaźniki muszą 

być monitorowane 
np. przez KR co 3 

lata 

Uwaga została 
uwzględniona. 



 

L.p. 

Część dokumentu, do 
której odnosi się 

uwaga (numer strony 
dokumentu, część lub 

obszar) 

Treść uwagi 
(propozycja zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

Uzasadnienie 
Urzędu 

angażujące różne gr. 
wiekowe, społeczne 

(ich realizacja)   

10. Uwagi złożone w formie papierowej 
Interesariusze Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026  nie 

zgłosili w formie papierowej żadnych uwag dotyczących projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026. 

11. Spotkania konsultacyjne z grupami interesariuszy  
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026 

został poddany pod dyskusję z interesariuszami. W ich trakcie była możliwość zgłaszania 

uwag, opinii, postulatów, modyfikacji na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026 . Spotkanie odbyło się 9 grudnia 2016r.  godz. 

16.00 w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą. Nie zgłoszono żadnych uwag.  

12. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – 
podsumowanie  

 

Podczas trwania konsultacji wpłynęło wiele uwag dotyczące projektu Projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026, które zostały 

uwzględnione w możliwie najszerszym, zgodnym z obowiązującym prawem, zakresie. Na 

podstawie tego możemy wnioskować, że treść oraz zakres konsultowanego Projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2016 – 2026  spełnia wymogi i 

oczekiwania wszystkich grup interesariuszy. 


