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1.WPROWADZENIE
Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów
rewitalizacji. Przedmiotem informacji jest dostarczenie kompleksowego podsumowania
z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz
zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od mieszkańców.
1.1. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski
na temat wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania
Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie podstawowe narzędzie
prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej
współpracy ze społecznością lokalną.
1.2. Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777),
na podstawie Uchwały Nr X/59/2011 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia
24 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej oraz na podstawie
art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski informuje
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz
Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020
opracowanymi

przez

Ministra

Infrastruktury

i

Rozwoju

2020/20(01)/07/2015) w lipcu 2015 roku.
1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

(MIiR/H

2014-

- mieszkańcy Miasta;
- mieszkańcy

obszaru

rewitalizacji

oraz

właściciele,

użytkownicy

wieczystych

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Miasta działalność
gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Miasta działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- organy władzy publicznej;
1.4. Termin konsultacji
Konsultacje społeczne wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji
przeprowadzono w terminie od 12 sierpnia 2016 do 9 września 2016 roku.
1.5. Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji
przeprowadzono w formie:
- zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem
formularza zgłoszeniowego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą
elektroniczną na adres um@sokolowpodl.pl lub promocja@sokolowpodl.pl lub
telefonicznie pod nr 25 7817501 w godzinach pracy Urzędu Miasta w Sokołowie
Podlaskim.
- zbierania uwag ustnych. Uwagi zbierano do protokołu w Kancelarii Ogólnej (Biuro
Obsługi Interesanta) w siedzibie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski (Biuro Obsługi
Interesanta), w godzinach pracy urzędu;
- spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 6 września 2016 roku w godzinach: 13:00
- 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski, u. Wolności 21
(rozprowadzono 150 szt. zaproszeń – doręczono za pośrednictwem kuriera);
Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Sokołów Podlaski

zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 5 sierpnia 2016 roku
zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sokołów Podlaski
http://bip.sokolowpodl.pl/Article/get/id,20145.html
- na stronie internetowej Miasta Sokołów Podlaski:
http://sokolowpodl.pl/2016/08/konsultacje-spoleczne-2/
- w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie
informacyjnej w Urzędu Miasta Sokołów Podlaski
Rysunek 1 Fragment BIP Urzędu Miasta Sokołów Podlaski z informacją o
konsultacjach społecznych

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sokołów Podlaski
Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Miasta Sokołów Podlaski, diagnoza służąca wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne
były:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta w zakładce „Tablica ogłoszeń”,
- na stronie internetowej Miasta w kategoriach „Aktualności” i „Ogłoszenia”,

- w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, ul. Wolności 21, Kancelarii Ogólnej (Biuro Obsługi
Interesanta) w godzinach pracy urzędu.
2. PRZEBIEG KONSULTACJI
Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji – poza oparciem się o szczegółowe dane
statystyczne, których zakres został zdefiniowany w Ustawie o rewitalizacji - były
wyznaczane w procesie partycypacji społecznej opartej m.in. na badania jakościowych
i ilościowych (ankiety) oraz warsztatach rewitalizacyjnych z mieszkańcami. Pozwoliło to
na zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w Mieście
Sokołów Podlaski oraz naniesienie ich skali i intensywności, w układzie jednostek
urbanistycznych, na mapę Miasta.
Konsultacje
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zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły na zweryfikowanie na ile wnioski
z przeprowadzonej diagnozy odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Opisany
w rozdziale 1.5. proces uspołecznienia etapu diagnostycznego zaowocował niewielką
liczbą zgłaszanych uwag.
Podczas trwania konsultacji projektu uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie wpłynęły jedynie dwie uwagi dotyczące
obszaru rewitalizacji – jego rozszerzenia o obiekty istotne dla rozwoju lokalnego.
Wpłynęła uwaga do wyznaczenia obszarów zdegradowanych postulująca objęcie terenu,
na którym funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie
Podlaskim, ze względu na jego oddziaływanie na sferę społeczną w Mieście (w tym na
obszarach proponowanych do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji), a także
szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Kolejną uwagą dotyczącą obszaru było
zgłoszenie Starostwa Powiatowego odnoszące się do kryteriów środowiskowych –
zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i planów inwestycyjnych powiatu dot. realizacji
projektów rozwijających system transportu ekologicznego w Mieście. Zgłoszenie
dotyczyło w szczególności ujęcia w obszarze rewitalizowanym planowanych obiektów
P+R.

W finalnej wersji Diagnozy dokonano zatem zmian odpowiadających na zgłoszone uwagi:
zmieniono zakres obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, poprawiono mapy
obszarów i propozycję uchwały Rady Miasta.
2.1.Spotkanie konsultacyjne
Spotkanie konsultacyjne, otwarte dla mieszkańców Miasta i zainteresowanych
podmiotów, miało miejsce 6 września 2016 roku w godzinach: 13:00 – 16:00 w Urzędzie
Miasta Sokołów Podlaski, w sali konferencyjnej. W spotkaniu wzięło udział około 60 osób.
Podczas spotkania poruszono przede wszystkim poniższe tematy:
- celowości opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Sokołowa Podlaskiego,
- metodologii i procedury sporządzania GPR,
- diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Sokołowie Podlaskim oraz wniosków dot.
planowanych obszarów do rewitalizacji,
- potrzeb oraz planowanych projektów rewitalizacyjnych, które mogą być uwzględnione
w GPR.
Ponadto, przedstawiono wyznaczone obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji.
Uczestnicy zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Sokołów Podlaski oraz
formularzem zgłaszania uwag.
Uczestnicy spotkania byli zainteresowani przede wszystkim aspektami praktycznymi
ubiegania się o dofinansowanie inwestycji na obszarach rewitalizowanych. W trakcie
spotkania zadawano przede wszystkim pytanie: Jakiego typu projekty mogą być
realizowane w ramach rewitalizacji?
Odpowiedz: Do przykładowych typów projektów realizowanych w ramach rewitalizacji
należą projekty, które będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów
społecznych, w tym przede wszystkim dotyczące:
- działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np.
zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
- przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z

przeznaczeniem na cele społeczne, obiekty, w których świadczone są usługi służące
aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których
łączone są różne funkcje społeczne;
- budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury
kultury;
- zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni
publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
_ modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę
zewnętrzną;
_ modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj.
odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie,
klatki schodowe i korytarze, windy).
2.2.Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych
W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne formalne uwagi ani dalsze pytania.
2.3.Konkluzje
Ostateczny układ obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji jest zgodny z opisem
przedstawionym w Diagnozie zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych w Mieście
Sokołów Podlaski wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

