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RAPORT Z WARSZTATU 

W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO 

I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA MSZANA DOLNA 

 

1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Warsztat w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna 

W ramach 

projektu 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna 

na  lata 2020-2027 

Data spotkania 27.08.2019 r. godz. 13.30- 15.30 

Miejsce spotkania Sala Narad Urzędu Miasta 

Uczestnicy/ki 

 Interesariusze procesu - mieszkańcy i inni interesariusze procesu, 

którzy odpowiedzieli na otwarte zaproszenie, przedstawiciele urzędu 

i instytucji publicznych, organizacji pozarządowych 

 FRDL MISTiA: Dawid Hoinkis, kierownik Zespołu ds. Doradztwa 

i Rozwoju, konsultant z zakresu diagnozowania, zarządzania 

i planowania strategicznego oraz konsultacji społecznych 

Moderator Dawid Hoinkis 

Cele 

1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana 

Dolna i jej uzasadnieniem, w szczególności z wynikami diagnozy, 

powstałej na bazie analizy danych statystycznych, analiz 

przestrzennych, warsztatów diagnostycznych z mieszkańcami oraz 

sondażu ankietowego, oraz w konsekwencji z granicami obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom rewitalizacji możliwości 

wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie; 

3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu, adekwatnych do 

potrzeb, problemów i oczekiwań mieszkańców i pozostałych 

interesariuszy rewitalizacji – w szczególności w ramach diagnozy 

i granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

4) Edukacja i informacja o procesie rewitalizacji, 
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5) Rozwój dialogu między interesariuszami oraz ich integracji wokół 

rewitalizacji, 

6) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących rewitalizacji. 

Metoda WARSZTAT DYSKUSYJNY 

Program 

spotkania 

 Wprowadzenie do rewitalizacji - przedstawienie istoty, celów, zasad 

prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy, oraz przebiegu tego 

procesu; 

 Prezentacja wyników kompleksowej diagnozy Miasta Mszana Dolna 

oraz wyznaczonych na jej podstawie obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji; 

 Praca warsztatowa z mapami (pogłębienie diagnozy problemów 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, funkcjonalnych 

i infrastrukturalnych oraz zasobów i potencjałów lokalnych, 

weryfikacja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji); 

 Zebranie uwag; 

 Podsumowanie dyskusji warsztatowej. 

Autor raportu Dawid Hoinkis 

 

2. Przebieg spotkania  

Spotkanie warsztatowe prowadzone było w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Miasta Mszana Dolna. Odbyło się w dniu 27 sierpnia 2019 r. w godzinach 13:30-15:30 w Sali 

Narad Urzędu Miasta. Wzięło w nim udział 13 osób. Było to pierwsze spotkanie konsultacyjne 

dotyczące projektu tej uchwały. 

Po wprowadzeniu do tematyki rewitalizacji, uczestnicy spotkania zostali zapoznani z tekstem projektu 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna i jej uzasadnieniem, w szczególności z wynikami diagnozy, 

powstałej na bazie analizy danych statystycznych, analiz przestrzennych wskaźnikowej, warsztatów 

diagnostycznych z mieszkańcami oraz sondażu ankietowego, oraz w konsekwencji z granicami obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultant FRDL MISTiA zaprezentował uczestnikom 

spotkania w szczególności: 

• metodologię wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (w tym 

propozycję wskaźników cząstkowych), 

• najważniejsze wnioski z analizy danych statystycznych, analiz przestrzennych, warsztatów 

diagnostycznych z mieszkańcami oraz sondażu ankietowego - diagnozę służącą 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 
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• granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - wizualizacja na mapach 

(dane zaprezentowane przestrzennie, każdy z uczestników otrzymał wydruk mapy 

w wyznaczonymi granicami obszarów). 

Po części informacyjno-prezentacyjnej, uczestnicy mogli zadawać pytania, m.in. rozstrzygać 

wątpliwości i upewnić się, które miejsca na terenie miasta zostały włączone do obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykorzystywane były arkusze mapy w skali 1:5000.  

Następnie, w ramach pracy warsztatowej, dyskutowano nad zasadnością granic obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także weryfikacją i pogłębieniem diagnozy problemów 

i potencjałów (naniesienie, na roboczych mapkach, ewentualnych korekt do obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji, uwagi do diagnozy). 

Na koniec moderator podziękował uczestnikom spotkania za ich aktywny udział oraz zaprosił do 

udziału w zaplanowanej debacie konsultacyjnej oraz do angażowania się w prace w kolejnych etapach 

prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Mszana Dolna. 

Wnioski/uwagi: 

Uczestnicy nie mieli większych uwag do diagnozy i wyznaczonego obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji. Zwracali przede wszystkim uwagę na problemy infrastrukturalne (braki w sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej), komunikacyjne (korki i niewystraczająca liczba miejsc parkingowych, 

brak ścieżek rowerowych), w tym bariery dla osób niepełnosprawnych, środowiskowe 

(zanieczyszczenie powietrza), społeczne i usługowe (w szczególności niezadowalającą bazę i ofertę 

rekreacyjno-sportową i turystyczną), na rynku pracy (emigracja zarobkowa). W opinii mieszkańców 

istotnym problemem jest przedzielenie miasta przez rzeki, co odcina niektórym, w szczególności 

starszym i schorowanym osobom, dostęp do usług publicznych. Jednocześnie rzeki, 

po zagospodarowaniu oraz wyposażeniu w kładki, mogłyby stanowić ważne centra aktywności 

społecznej, rekreacyjno-sportowej i kulturalnej, jednocześnie atrakcję przyciągającą turystów i gości. 

Jednocześnie wszyscy uczestnicy spotkania zaakceptowali brzmienie projektu Uchwały Rady Miejskiej 

w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Miasta Mszana Dolna, jej uzasadnienia i załączników. 

 

 

Załączniki 

1) Lista obecności na spotkaniu (do wglądu w Urzędzie Miasta). 


