
 
Maków Mazowiecki, 18.08.2016 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 10 sierpnia 2016 r. poinformował o możliwości 

udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 17 sierpnia 2016 r. o godzinie 14.00  

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

konsultacyjnym zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń,  w sposób zwyczajowo przyjęty  

oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Spotkanie składało się z dwóch części: 

1. W pierwszej części przedstawiona została prezentacja, w trakcie której omówione 

zostały podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji, cel Programu Rewitalizacji, 

obszary wyznaczone do rewitalizacji oraz przedstawione zostały zadania 

proponowane do ujęcia w Programie.  

2. W drugiej części odbyła się dyskusja nt. aktualnych problemów występujących na 

terenie obszarów rewitalizowanych i oczekiwań społecznych w kwestii działań 

rewitalizacyjnych. 

W spotkaniu udział wzięło jedenaście osób. 

Przybyli mieszkańcy wyrazili aprobatę dla proponowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się propozycje przedsięwzięć obejmujących 

zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych na terenie Miasta, w tym przede 

wszystkim terenów wokół Zalewu. Mieszkańcy podkreślili, że inwestycje w tereny zielone nie 

tylko znacząco wpłyną na estetykę ich Miasta, ale staną się też atrakcyjnym miejscem 

spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Makowa Mazowieckiego. Zauważono również, 

że inwestycje w zieleń zlokalizowaną na terenie Miasta znacząco wpłyną na jego potencjał 

turystyczno-rekreacyjny i mogą być bodźcem do rozwoju przedsiębiorczości (np. powstawania 

kawiarni, małych barów i sklepów przy terenach zielonych i wokół Zalewu).  

Mieszkańcy zaakceptowali również projekt dotyczący modernizacji budynków mieszkalnych 

przy ul. Mickiewicza. Wskazano, że znajdują się one w złym stanie i istotnie pogarszają 

wizerunek Miasta. Nie bez znaczenia jest również ich niska efektywność energetyczna. 

Przybyli interesariusz podkreślili, ze szczególnie w okresie zimowym odczuwalne jest zjawisko 

niskiej emisji, które nie tylko spowodowane jest niska efektywnością energetyczną budynków 

i spalaniem złej jakości paliw opałowych. Ze względu na ograniczone środki finansowe, duża 

część mieszkańców (również budynków przy ul. Mickiewicza) spala odpady w swoich piecach.  



 
Na spotkaniu poruszono również kwestie projektów dotyczących Rynku. Mieszkańcy 

akcentowali, że Rynek stanowi ważne miejsce dla mieszkańców Miasta i powinien być jego 

wizytówką. Niestety obecnie ze względu na stan i sposób zagospodarowania, nie pełni on 

takiej funkcji, w związku z tym konieczne są inwestycje związane z jego przebudową. 

Mieszkańcy wyrazili nadzieję, że dzięki realizacji projektów związanych z Rynkiem, Miasto 

stanie się nie tylko bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów, ale stanie się też bardziej 

atrakcyjne pod względem rozwijania działalności gospodarczej. Mieszkańcy zauważyli, że w 

przypadku innych miast, gdzie rynki są odpowiednio zagospodarowane na ich obszarze 

rozwija się życie kulturalne i towarzyskie, co sprzyja lokalnemu rozwojowi przedsiębiorczości 

(małe sklepy, kawiarnie, bary itp.). 

Podczas debaty podkreślono, że na terenie Makowa Mazowieckiego dzieci i osoby starsze 

mają zapewnioną ofertę spędzania czasu wolnego. Oferta w tym zakresie nie jest natomiast 

wystarczająca jeśli chodzi o młodzież. Dlatego zaproponowano do ujęcia w Programie 

Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki budowę skatepark-u nad Zalewem. Jednocześnie 

wyszczególniano, że byłaby to bardzo dogodna lokalizacja – z daleka od budynków 

mieszkalnych (z doświadczeń z innych miast wynika, że osoby mieszkające w niedalekim 

sąsiedztwie skatepark-ów skarżą się na hałas). Ponadto wskazano, że skatepark nad 

Zalewem byłby nie tylko atrakcyjnym miejscem spędzania czasu przez młodzież 

zamieszkująca Maków Mazowiecki, ale w połączeniu z pięknym otoczeniem Zalewu znacznie 

podniósłby atrakcyjność rekreacyjną i mieszkaniową Miasta. 

 


