
 
Maków Mazowiecki, 24.06.2016 r. 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych:  

spotkanie konsultacyjne 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki dnia 7 czerwca 2016 r. poinformował o możliwości 

udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 14 czerwca 2016 r. o godzinie 13.00  

w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim. Ogłoszenie i obwieszczenie o spotkaniu 

konsultacyjnym zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń,  w sposób zwyczajowo przyjęty (w 

gazecie) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Spotkanie składało się z dwóch części: 

1. W pierwszej części przedstawiono prezentację, w trakcie której omówione zostały 

podstawowe zagadnienia dot. rewitalizacji oraz cel opracowania Programu 

Rewitalizacji.  

2. W drugiej części odbyła się dyskusja nt. aktualnych problemów gminy i oczekiwań 

społecznych w kwestii działań rewitalizacyjnych oraz przeprowadzono ankietę wśród 

zebranych osób. 

W spotkaniu udział wzięło siedem osób, które wskazały następujące zjawiska kryzysowe 

występujące na terenie Miasta: 

Sfera Problemy 

Sfera społeczna  bezrobocie,  

 alkoholizm będący wynikiem bezrobocia,  

 mała liczba miejsc pracy,  

 brak zaangażowania mieszkańców (co widoczne jest np. w małej 
liczbie osób uczestniczących w spotkaniu), 

 postawy roszczeniowe np. mieszkaniowe, duża liczba osób 
korzystających z pomocy społecznej,  

 Makowianie dojeżdżają do pracy w Warszawie, 

 słabe zaangażowanie w działalność charytatywną, 

 emigracja mieszkańców w celach zarobkowych. 

Sfera środowiskowa  zaniedbanie środowiska przyrodniczego,  

 problem niskiej emisji,  

 mała ilość terenów zieleni użytkowej np. skwerów, gdzie można 
usiąść i odpocząć (jest potencjał, ale niewykorzystany),  

 niska świadomość ekologiczna mieszkańców, palenie śmieci  
w piecach, 

 zalew – niewykorzystany potencjał, możliwość rekreacyjnego 
zagospodarowania, 

 odory wydobywające się z oczyszczalni ścieków, 

 rzeka Orzyc przepływająca przez centrum miasta jest od niego 
odcięta, nie ma do niej dojścia, 

 rzeka jest zanieczyszczona, zarasta (tutaj będzie potrzebna pomoc 
RZGW). 



 
Sfera Problemy 

Sfera przestrzenno-
funkcjonalna 

 miasto jest zaniedbane,  

 w mieście krzyżują się dwie drogi krajowe DK 57 i 60 – duże 
natężenie ruchu, spaliny, konieczna jest budowa obwodnicy, 

 słaba promocja gminy – np. na stronie internetowej; 

 brak uzbrojonych terenów inwestycyjnych (generalnie mała ilość 
terenów inwestycyjnych). 

Sfera techniczna  konieczność budowy centralnej kotłowni (ciepłownia),  
co być może rozwiązałoby problem niskiej emisji;  

 niski stopień termomodernizacji budynków, przestarzałe piece 

 

Obecni na spotkaniu interesariusze jako proponowane obszary do rewitalizacji wskazali: 

1. szeroko rozumiane centrum miasta, które jest jego wizytówką; 

2. osiedle Południe; 

3. tzw. „stare bloki”. 

Natomiast wśród proponowanych projektów rewitalizacyjnych wymieniono:  

 budowę ścieżki rowerowej dookoła zalewu; 

 organizację spływów kajakowych; 

 umożliwienie spotkań mieszkańcom poza kościołem; 

 stworzenie spółdzielni socjalnych – np. osoby bezrobotne, ubogie mogłyby dbać  

o czystość miasta; 

 zapobieganie emigracji mieszkańców, głównie młodych osób; 

 utworzenie uniwersytetu 3-go wieku; 

 podjęcie działań w celu większej promocji miasta i turystyki.  

W ramach ankiety zadano mieszkańcom następujące pytania:  

 Które z problemów sfery społeczno-gospodarczej uważa Pan/Pani za największy na 

wskazanym powyżej obszarze? akie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać 

podjęte, aby zwalczyć te problemy? 

 Które z problemów sfery  infrastrukturalno-technicznej uważa Pan/Pani za 

najistotniejszy na wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem 

powinny pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy 

 Które z problemów sfery kulturalnej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na wskazanym 

powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny pozostać podjęte, 

aby zwalczyć te problemy 

 Które z problemów sfery przyrodniczej uważa Pan/Pani za najistotniejszy na 

wskazanym powyżej obszarze? Jakie działania Pana/Pani zdaniem powinny 

pozostać podjęte, aby zwalczyć te problemy 

Wszyscy obecni wzięli udział w ankiecie. 

 


