
 
Maków Mazowiecki, 26.10.2016 r. 

 

Informacja podsumowująca przebieg wszystkich konsultacji społecznych 

przeprowadzonych w ramach opracowywania  

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki 

 

Na podstawie art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz Makowa Mazowieckiego zamieszcza informację 

podsumowującą przebieg wszystkich konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach 

opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki.  

Jednocześnie informuje, że zamieszczenie niniejszej informacji kończy konsultacje 

społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki. 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załączniki Nr 1: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

spotkanie konsultacyjne, zamieszczona dnia 24.06.2016 r. 

2. Załącznik Nr 2: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, zamieszczona dnia 

09.08.2016r. 

3. Załącznik Nr 3: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

spotkanie konsultacyjne, zamieszczona dnia 18.08.2016 r. 

4. Załącznik Nr 4: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, zamieszczona dnia 

17.10.2016r. 



 
5. Załącznik Nr 5: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

opiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji, zamieszczona dnia 

17.10.2016r. 

Załączniki Nr 1: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

spotkanie konsultacyjne, zamieszczona dnia 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  



 
Sfera Problemy 

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 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. 

Załącznik Nr 2: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, zamieszczona dnia 09.08.2016 r. 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych:  

zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1777), Burmistrz Makowa Mazowieckiego dnia 07.07.2016 r. poinformował  

o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały  

o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Termin konsultacji ustalono od 15.07.2016 r. do 05.08.2016 r.  

Projekt uchwały o wyznaczeniu obszarów zdegradowanych oraz rewitalizowanych 

został wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 27 Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, na 

stronie Miasta pod adresem http://www.makowmazowiecki.pl/ oraz na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Miasta pod adresem: http://bip.makowmazowiecki.pl/. 

Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź  

w formie elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim,  

ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki oraz email: 

urzad@makowmazowiecki.pl. 

W wyznaczonym terminie, do wyłożonych do konsultacji społecznych dokumentów, 

nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

 

 

  



 
Załącznik Nr 3: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

spotkanie konsultacyjne, zamieszczona dnia 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. 

 

  



 
Załącznik Nr 4: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, zamieszczona dnia 17.10.2016 r. 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych:  

zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz Makowa Mazowieckiego dnia 12.09.2016 r. 

poinformował o możliwości udziału w konsultacjach społecznych dotyczących 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki.  

Termin konsultacji ustalono od 21.09.2016 roku do 12.10.2016 roku. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki został 

wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 27 Urzędu 

Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki, w 

godzinach urzędowania, na stronie miasta pod adresem 

http://www.makowmazowiecki.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Miasta pod adresem: http://bip.makowmazowiecki.pl/.  

Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź  

w formie elektronicznej na adres Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, ul. 

Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki oraz email: urzad@makowmazowiecki.pl.  

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki. 

 

  



 
Załącznik Nr 5: Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych: 

opiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji, zamieszczona dnia 

17.10.2016r. 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych:  

opiniowanie projektu gminnego programu rewitalizacji 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), Burmistrz Makowa Mazowieckiego dnia 

23.09.2016 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Maków Mazowiecki przez: 

 Zarząd Powiatu Makowskiego – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu,  

 Zarząd Województwa Mazowieckiego – w zakresie zgodności z planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz zgodności ze strategią 

rozwoju województwa,  

 Wojewodę Mazowieckiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi 

służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  

  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa 

i obronności, 

 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim – 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

 operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg, linii oraz terenów 

kolejowych, 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – w zakresie form ochrony przyrody,  

 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w zakresie form ochrony 

zabytków,  

 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej – w zakresie 

zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – w zakresie nieruchomości 

Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Burmistrz Makowa Mazowieckiego wyznaczył 

14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki. 

W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie od: 



 
 Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie – pozytywna opinia bez 

uwag z dnia 04.10.2016 r. (znak: OTO-Z-PP-II.432.3.2016.PS),  

 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - pozytywna opinia bez 

uwag z dnia 29.09.2016 r. (znak:DO.5152.82.2016), 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością - pozytywna opinia bez uwag z dnia 30.09.2016 r., 

 Zarząd Powiatu Makowskiego - pozytywna opinia bez uwag z dnia  6.10.2016 r. 

Pozostałe pomioty w wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag, zatem na podstawie art. 18 

ust. 3 ustawy o rewitalizacji uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Maków Mazowiecki. 

 


