Gmina Kowalewo Pomorskie

Raport z konsultacji społecznych
projektu uchwały Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim
w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji

Raport z konsultacji społecznych
1. Informacja podsumowująca z konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777),
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie obwieszczeniem z dnia 12 lutego 2016 r. zaprosił mieszkańców
do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Informację o konsultacjach społecznych zamieszczono na 7 dni
przed ich rozpoczęciem , tj. 12 lutego 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gablotach sołeckich. Zaproszenie do udziału
w konsultacjach ponowiono w dniu ich rozpoczęcia tj. 19 lutego 2016 poprzez obwieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, ogłoszenie na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty w gablotach sołeckich Konsultacje przeprowadzone były w dniach od 19 lutego 2016 r. do 21
marca 2016 r., a ich celem było zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag
odnośnie:
 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście i Gminie Kowalewo
Pomorskie,
 zdiagnozowanych na tych obszarach problemów.
W konsultacjach mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza mieszkańcy obszaru
rewitalizacji oraz właściciele i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
podmioty prowadzące działalność społeczną, w tym organizacje społeczne i grupy nieformalne,
przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz inne podmioty
działające na obszarze rewitalizacji.
Konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:




zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez formularz konsultacji,
ankiety,
spotkania konsultacyjne, podczas których oprócz prezentowania informacji, prowadzone
były warsztaty i debaty z uczestnikami:
a) 9 marca 2016 r. w Chełmońcu, Piątkowie i Marianach (wraz z sołectwem
Srebrniki),
b) 10 marca 2016 r. w Kowalewie Pomorskim.

Projekt uchwały wraz z załącznikami (tj. „Diagnoza obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie” oraz mapy obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji),
ankiety i formularz konsultacji przez cały okres trwania konsultacji były dostępne na stronie internetowej
gminy (www.kowalewopomorskie.pl) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.
Wypełniony formularz konsultacji oraz ankietę można było przekazać e-mailem, przesłać pocztą
tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego lub wrzucić do urny wystawionej w holu Urzędu.
Spotkania konsultacyjne prowadziła firma Dorfin Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k. oraz pracownicy
Urzędu Miasta, przedstawiając problematykę obszaru wyznaczonego do rewitalizacji. Program każdego
z 4 spotkań wyglądał następująco:
1. Powitanie uczestników spotkania;
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2.
3.
4.
5.

Etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji;
Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją;
Zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie;
Diagnoza obszaru rewitalizacji:
 kryzysowe zjawiska w sferze społecznej,
 kryzysowe zjawiska w pozostałych sferach,
 potencjały obszaru,
 problemy obszaru;
6. Warsztaty na temat plusów i minusów danego obszaru, wizji jego rozwoju, celów
rozwojowych i przedsięwzięć
7. Dyskusja;
8. Przypomnienie o toczących się konsultacjach.
We wszystkich 4 spotkaniach uczestniczyło łącznie 78 osób (Mariany i Srebrniki - 11 osób,
Chełmoniec - 6 osób, Piątkowo - 28 osób, Kowalewo Pomorskie - 33 osoby). W trakcie spotkań
uczestnicy mogli nie tylko zapoznać się przeprowadzoną diagnozą obszaru rewitalizacji i jej wynikami, ale
również zgłaszać i dyskutować własne pomysły.
W dniu 9 marca 2016 odbyły się 3 spotkania na obszarze wiejskim Gminy – w Chełmońcu,
Piątkowie i Marianach. Podczas tych spotkań mieszkańcy zgłaszali jakie są największe problemy w ich
miejscu zamieszkania. Najczęściej pojawiały się głosy o złym stanie dróg, braku obsługi komunikacyjnej,
niskiej aktywności społecznej mieszkańców czy potrzebie remontu i doposażenia remizo-świetlic lub jak
w Piątkowie o konieczności budowy świetlicy oraz o potrzebie realizacji spotkań, szkoleń, warsztatów
o charakterze edukacyjnym czy kulturalnym mającym na celu ożywienie społeczne. Uczestnicy spotkań
mieli wiele ciekawych pomysłów na realizację przedsięwzięć społecznych i infrastrukturalnych na danym
terenie. Na spotkaniach nie padły uwagi, co do konsultowanej uchwały i zasięgu obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.
10 marca 2016 r. odbyło się czwarte spotkanie – w mieście Kowalewo Pomorskie z udziałem
mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicielami wielu instytucji publicznych. Podczas dyskusji jeden
z jej uczestników zgłosił konieczność włączenia do obszaru rewitalizacji ulicy Główny Dworzec wraz
z budynkami dworca PKP i towarzyszącej mu infrastruktury. Ze względu na zapisy ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz „Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu
ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” rewitalizacją można objąć maksymalnie 20% powierzchni
gminy i 30% jej mieszkańców. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji w mieście polegało na jego podziale na
tzw. jednostki strukturalne odzwierciedlające, w miarę możliwości, naturalnie występujące podziały.
Kowalewo Pomorskie zostało podzielone na 3 jednostki, tj. Centrum, Osiedle Brodnickie i Osiedle
Kochanowskiego. Analiza wskaźnikowa uwidoczniła, że na obszarze Centrum kumuluje się najwięcej
problemów.
Szczegółowe informacje o wynikach prowadzonych dyskusji przedstawia poniższe zbiorcze
zestawienie kart pracy które były wypełniane w czasie spotkań konsultacyjnych.
Problem/potencjał
w moim miejscu zamieszkania
Problemy:
 Mała aktywność społeczna,
 Bezrobocie wśród osób młodych
i w średnim wieku,
 Zły stan elewacji świetlicy,

Cele
Chełmoniec – 9 marca 2016 r.
 Aktywizacja mieszkańców,
 Poprawa stanu świetlicy wiejskiej
i zagospodarowanie terenu wokół.

Proponowane działania
 Organizacja szkoleń podnoszących
ogólną świadomość skierowanych
do osób bezrobotnych, młodych
i seniorów,
 Organizacja warsztatów,
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 Brak zagospodarowania cieków
wodnych
Potencjały:
 Istnienie świetlicy wiejskiej,
 Teren wokół świetlicy,
 Aktywiści lokalni,
 Lokalne imprezy.

Problemy:
 Komunikacja, dojazd do lekarza
(brak komunikacji publicznej,
w weekendy, wakacje i święta),
 Stan dróg,
 Bezrobocie,
 Brak świetlicy
Potencjały:
 Spokój, świeże powietrze,
 Aktywność mieszkańców.
Problemy:
 Zły stan dróg,
wiele nieutwardzonych,
 Brak połączeń komunikacyjnych,
 Brak animatora w świetlicy.
Potencjały:
 Kościół i wspólnota parafialna.
Problemy:
 Brak środków finansowych na
organizację imprez,
 Zły stan dróg,
 Niewystarczająca ilość połączeń
autobusowych,
 Nieuregulowane kwestie prawne
terenu przy świetlicy,
 Brak animatora/organizatora zajęć
w świetlicy,
 Migracja ludności,
 Brak podmiotów organizujących
czas wolny, np. klubu seniora.
Potencjały:
 Brak trasy przelotowej,
 Brak ruchu samochodów
ciężarowych.
Problemy:
 Bezrobocie, brak miejsc pracy,
 Wiele osób żyjących w ubóstwie,

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych
dla dzieci i młodzieży,
 Organizacja „nocy filmowej” dla
dzieci i młodzieży przy
wykorzystaniu projektora –
wyświetlanie bajek,
 Organizacja ćwiczeń
ogólnorozwojowych dla dzieci
i młodzieży,
 Organizacja imprez
okolicznościowych dla
mieszkańców,
 Remont i wyposażenie świetlicy,
 Zagospodarowanie terenu wokół
świetlicy,
 Budowa placu zabaw i siłowni
zewnętrznej.
Piątkowo – 9 marca 2016 r.
 Stworzenie miejsca aktywizacji
i integracji społecznej –
wybudowanie świetlicy,
 Jeszcze większa aktywizacja
i integracja mieszkańców.

Srebrniki – 9 marca 2016 r.
 Poprawa stanu obiektów
służących lokalnej społeczności,
 Zwiększenie aktywności
mieszkańców.

Mariany – 9 marca 2016 r.
 Ożywienie świetlicy wiejskiej,
 Aktywizacja mieszkańców.

 Zajęcia dla dzieci, zajęcia
komputerowe, rękodzieło,
konkursy dla dzieci, kursy
kulinarne (zdrowe gotowanie)
 Siłownia zewnętrzna,
 Plac zabaw,
 Wyposażenie świetlicy (zaplecze
kuchenne, siłownia, małe
pomieszczenie, komputery,
rzutnik, ekran),
 Budowa świetlicy przy boisku.
 Remont świetlicy,
 Zagospodarowanie terenu przy
świetlicy, boiska i placu zabaw,
 Zatrudnienie animatora
w świetlicy.
 Organizacja
kursów/warsztatów/imprez dla
mieszkańców.
 Wyremontowanie świetlicy,
 Wykorzystanie świetlicy do
organizacji imprez
okolicznościowych prywatnych
i gminnych,
 Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
i młodzieży w świetlicy,
 Zatrudnienie
animatora/organizatora do
świetlicy.

Kowalewo Pomorskie – 10 marca 2016 r.
 Poprawa jakości życia poprzez
 Budowa amfiteatru,
aktywizację mieszkańców,
 Termomodernizacja obiektów
 Modernizacja infrastruktury
użyteczności publicznej,
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 Wiele rodzin mających problemy
wychowawcze,
 Nienajlepszy stan infrastruktury
technicznej,
 Niedostateczny stan infrastruktury
kulturalnej służącej prowadzeniu
edukacji kulturalnej.
Potencjały:
 Istnienie miejsc (np. MGOK,
MGOPS) gdzie mogą odbywać się
zajęcia skierowane do
mieszkańców.

technicznej.

 Rewitalizacja obiektów
użyteczności publicznej,
 Rewitalizacja terenów zielonych,
 Rewitalizacja społeczna: szkolenia,
spotkania warsztaty dla osób
defaworyzowanych,
 Podniesienie jakości oferty
szkoleniowo-kulturalnej.

Uczestnicy spotkań zostali również poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet. Łącznie
podczas konsultacji społecznych zebrano 80 ankiet, które będą pomocne na etapie tworzenia założeń do
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminny Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023.
Przeprowadzone konsultacje miały również formę przekazywania uwag i opinii za pośrednictwem
formularza konsultacji. Załącznik nr 1 zawiera zestawienie opinii, propozycji i uwag zgłoszonych przez
interesariuszy rewitalizacji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie wraz z odniesieniem się do nich.
2. Konkluzje
Powyższe zmiany wprowadzono do treści „Diagnozy obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie” oraz map obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji stanowiących załączniki do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji. Na obszarze wiejskim liczba i powierzchnia obszarów zdegradowanych i obszarów
rewitalizacji nie uległa zmianie. Z kolei w mieście Kowalewo Pomorskie obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji został powiększony zgodnie z wniesionymi uwagami. Ostatecznie wyznaczony obszar
rewitalizacji wynosi 12,23 km2 (tj. 8,65% powierzchni gminy), a zamieszkuje go 3 225 osób (tj. 28,04%
ludności gminy). Składa się on z 4 podobszarów:






Podobszar 1: Kowalewo Pomorskie – Centrum,
Podobszar 2: Chełmoniec,
Podobszar 3: Mariany,
Podobszar 4: Piątkowo,
Podobszar 5: Srebrniki.

Niniejsze sprawozdanie z konsultacji społecznych umieszcza się na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych udostępnia się w siedzibie
Urzędu Miejskiego.
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Załącznik nr 1
L.p.

Data
wpływu
uwagi
21.03.2016

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Zbigniew Zabielski
– Sołtys,
Sołectwo
Chełmoniec

21.03.2016

Zbigniew Zabielski
– Sołtys,
Sołectwo
Chełmoniec

Tabela nr 9 Cele rewitalizacji:
Przekształcenie przestrzeni
zdegradowanych na cele aktywizacji
społecznej.
Wiersz dotyczący: Chełmoniec
(wraz z Gapą) - Istnienie
przestrzeni zdegradowanej, która
może być zaadaptowana do celów
rozwoju społecznego.

21.03.2016

Jerzy Behrendt–
Sołtys,
Sołectwo Srebrniki

Tabela nr 9 Cele rewitalizacji:
Przekształcenie przestrzeni
zdegradowanych na cele aktywizacji

1.

2.

3.

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga
Tabela nr 9 Cele rewitalizacji:
Przekształcenie przestrzeni
zdegradowanych na cele aktywizacji
społecznej.
Wiersz dotyczący: Chełmoniec
(wraz z Gapą) - Istnienie
przestrzeni zdegradowanej, która
może być zaadaptowana do celów
rozwoju społecznego.

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie

Dopisać:
Oprócz
zdegradowanej
przestrzeni pokolejowej (nieczynna
stacja PKP w Chełmońcu) istnieje
„przestrzeń zdegradowana”- budynek
byłej zlewni. Budynek po byłej zlewni po wygaśnięciu działalności został
zaadoptowany na cele użyteczności
publicznej. Pełnił rolę magazynu. Na
„przestrzeni zdegradowanej”, przy
byłej zlewni wybudowano w czynie
społecznym remizo-świetlicę. W chwili
obecnej obiekty wyżej wymienione
wymagają rewitalizacji. Są jedynymi
miejscami do organizacji spotkań
szkoleniowo-rekreacyjnych
poprawiających
jakość
życia
mieszkańców.
Dopisać: Na obszarze „Przestrzeni
zdegradowanej” istnieje potrzeba
realizacji
projektów
miękkich,
podnoszących aktywność
i kompetencje osób.

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar rewitalizacji
należy spełnić jeden z czterech
celów rewitalizacji i tym samym
zdecydować się na określony
kierunek działań
rewitalizacyjnych. W przypadku
Sołectwa Chełmoniec jest to: Cel
rewitalizacji A: przekształcenie
przestrzeni zdegradowanej na
cele aktywizacji społecznej.

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli „Cel
rewitalizacji:
Przekształcenie
przestrzeni
zdegradowanych
na cele aktywizacji
społecznej”.

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar rewitalizacji
należy spełnić jeden z czterech
celów rewitalizacji i tym samym
zdecydować się na określony
kierunek działań
działań
rewitalizacyjnych.
W
przypadku
Sołectwa
Chełmoniec
jest
to:
Cel
rewitalizacji A: przekształcenie
przestrzeni zdegradowanej na
cele aktywizacji społecznej.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”

Uwaga została
uwzględniona
w tabeli „Cel
rewitalizacji:
Przekształcenie
przestrzeni
zdegradowanych
na cele
aktywizacji
społecznej”.

Dopisać: W czasach funkcjonowania
Państwowego Gospodarstwa Rolnego
- świetlica była miejscem spotkań ludzi

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli „Cel
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L.p.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

społecznej.
Wiersz dotyczący: Srebrnik Istnienie przestrzeni
zdegradowanej, która może być
zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego.

zamieszkujących teren i budynki PGR.
W ówczesnych czasach świetlica
wiejska wraz z terenem przyległym wymaga gruntownej modernizacji.
Stanowi jedyne miejsce spotkań
społeczności lokalnej.

wyznaczając obszar rewitalizacji
należy spełnić jeden z czterech
celów rewitalizacji i tym samym
zdecydować się na określony
kierunek działań
rewitalizacyjnych.
W przypadku Sołectwa Srebrniki
jest
to:
Cel
rewitalizacji
A: przekształcenie przestrzeni
zdegradowanej
na
cele
aktywizacji społecznej.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar rewitalizacji
należy spełnić jeden z czterech
celów rewitalizacji i tym samym
zdecydować się na określony
kierunek działań
rewitalizacyjnych.
W przypadku Sołectwa Srebrniki
jest
to:
Cel
rewitalizacji
A: przekształcenie przestrzeni
zdegradowanej na cele
aktywizacji społecznej.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar rewitalizacji
należy spełnić jeden z czterech
celów rewitalizacji i tym samym
zdecydować się na określony
kierunek działań
rewitalizacyjnych. W przypadku
Sołectwa Piątkowo jest to: Cel
rewitalizacji A: przekształcenie
przestrzeni zdegradowanej na

21.03.2016

Jerzy Behrendt–
Sołtys,
Sołectwo Srebrniki

Tabela nr 9 Cele rewitalizacji:
Przekształcenie przestrzeni
zdegradowanych na cele aktywizacji
społecznej.
Wiersz dotyczący: Srebrnik Istnienie przestrzeni
zdegradowanej, która może być
zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego.

Dopisać: Na obszarze „Przestrzeni
zdegradowanej” istnieje potrzeba
realizacji
projektów
miękkich,
podnoszących aktywność
i kompetencje osób.

21.03.2016

Marylena
Lewandowska,
Sołectwo Piątkowo

Tabela nr 9 Cele rewitalizacji:
Przekształcenie przestrzeni
zdegradowanych na cele aktywizacji
społecznej.
Wiersz dotyczący: Piątkowa Istnienie przestrzeni
zdegradowanej, która może być
zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego.

Dopisać: Mieszkańcy popegeerowskiej
wsi (zabudowa PGR) cechujący się
dużą
aktywnością
społeczną
zaadoptowali na cele świetlicy obiekt
po byłym sklepie-kontener blaszany
o niewielkich rozmiarach. Nie spełnia
wymogów infrastruktury publicznej.
Obiekt posadowiony w centrum wsi.
Jedyne miejsce spotkań mieszkańców.
Istnieje potrzeba rewitalizacji sołectwa
poprzez dostosowanie „przestrzeni
zdegradowanych” na cele aktywizacji

4.

5.

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie
rewitalizacji:
Przekształcenie
przestrzeni
zdegradowanych
na cele
aktywizacji
społecznej”.

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli „Cel
rewitalizacji:
Przekształcenie
przestrzeni
zdegradowanych
na cele
aktywizacji
społecznej”.

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli „Cel
rewitalizacji:
Przekształcenie
przestrzeni
zdegradowanych
na cele
aktywizacji
społecznej”.
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L.p.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

21.03.2016

Marylena
Lewandowska,
Sołectwo Piątkowo

3. Diagnoza obszaru rewitalizacji
3.4 Podobszar 4: Piątkowo
Pozostałe sfery
Podobszar 4 - kryzysowe zjawiska
w sferze społecznej.

21.03.2016

Monika Piróg
Sołtys, Sołectwo
Mariany

–

Tabela nr 9 Cele rewitalizacji:
Przekształcenie przestrzeni
zdegradowanych na cele aktywizacji
społecznej.
Wiersz dotyczący: Marian - brak
zapisu o: istnieniu przestrzeni
zdegradowanej, która może być
zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego.

21.03.2016

Monika Piróg
Sołtys, Sołectwo
Mariany

–

Tabela nr 9 Cele rewitalizacji:
Przekształcenie przestrzeni
zdegradowanych na cele aktywizacji
społecznej.

6.

7.

8.

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie

społeczności lokalnej brak
publicznej infrastruktury aktywizacji
społecznej”.
Świetlica służyłaby jako miejsce
organizacji:
 szkoleń podwyższających
kwalifikacje zawodowe mieszkańców,
 warsztatów rozwijających
umiejętności lokalnej społeczności
m. in. z zakresu rękodzieła
artystycznego, florystyki,
kulinariów,
 zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 zajęć informatycznych dla osób
zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym,
 spotkań integracyjnych
i okolicznościowych.

cele aktywizacji społecznej.
W diagnozie w zbyt wąskim
zakresie uzasadniono
konieczność budowy świetlicy
wiejskiej.

Uwaga została
uwzględniona.

Dodać:
Istnienie
przestrzeni
zdegradowanej, która może być
zaadoptowana do celów rozwoju
społecznego.
Wpisać: W Sołectwie Mariany istnieje
„przestrzeń zdegradowana” na której
w latach 70-tych posadowiono
budynek świetlicy”. Ówcześnie miejsce
to traktowane było jako centrum
kulturalno-edukacyjne
oraz
plac
składowy dla mieszkańców Sołectwa.
Modernizacja świetlicy poprawi jakość
życia mieszkańców.
Dopisać: Na obszarze „przestrzeni
zdegradowanej” istnieje potrzeba
realizacji
projektów
miękkich,
podnoszących aktywność

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar rewitalizacji
należy spełnić jeden z czterech
celów rewitalizacji i tym samym
zdecydować się na określony
kierunek działań
rewitalizacyjnych. W przypadku
Sołectwa Mariany jest to: Cel
rewitalizacji A: przekształcenie
przestrzeni zdegradowanej na
cele aktywizacji społecznej.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar rewitalizacji

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli „Cel
rewitalizacji:
Przekształcenie
przestrzeni
zdegradowanych
na cele
aktywizacji
społecznej”.

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli „Cel
rewitalizacji:

7

L.p.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga
Wiersz dotyczący: Marian - brak
zapisu o: istnieniu przestrzeni
zdegradowanej, która może być
zaadaptowana do celów rozwoju
społecznego.

i kompetencje osób.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Tabela
nr
2
Wskaźnik
występowania stanu kryzysowego
w jednostkach strukturalnych.

Usunąć wskaźnik autorski ze sfery
społecznej: „Odsetek dzieci
zamieszkujących dany obszar w wieku
3-6 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym”.
Zmienić na wskaźnik: ”Odsetek dzieci
zamieszkujących dany obszar w wieku
3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym”.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Tabela nr 3 „Sołectwo Chełmoniec
– cechy obszaru zdegradowanego”.

Usunąć wskaźnik autorski ze sfery
społecznej: ”Udział osób
bezrobotnych do 25 roku życia w
ogólnej liczbie bezrobotnych na danym
obszarze”.
W związku z tym usunąć również,
zapis „zła sytuacja osób młodych na
rynku pracy”, a co za tym idzie zmienić
stan liczebny problemów społecznych.

9.

10.

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie
należy spełnić jeden z czterech
celów rewitalizacji i tym samym
zdecydować się na określony
kierunek działań
rewitalizacyjnych. W przypadku
Sołectwa Mariany jest to: Cel
rewitalizacji A: przekształcenie
przestrzeni zdegradowanej na
cele aktywizacji społecznej.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar
zdegradowany na obszarach
wiejskich należy zidentyfikować
co
najmniej
2
problemy
społeczne mierzone wskaźnikami
spośród tych, które zostały
określone w zał. nr 3 „Zasad
programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…” i wpisać je
w
„Diagnozę
obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie”.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar
zdegradowany na obszarach
wiejskich należy zidentyfikować
co
najmniej
2
problemy
społeczne mierzone wskaźnikami
spośród tych, które zostały
określone w zał. nr 3 „Zasad
programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…”.

Rozstrzygnięcie
Przekształcenie
przestrzeni
zdegradowanych
na cele
aktywizacji
społecznej”.

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli
„Wskaźniki
występowania
stanu
kryzysowego
w
jednostkach
strukturalnych”.

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli
„Sołectwo
Chełmoniec
–
problemy
społeczne”.

8

L.p.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Tabela 4 „Sołectwo Mariany –
cechy obszaru zdegradowanego”.

Usunąć wskaźnik autorski: ”Udział
osób długotrwale bezrobotnych w
ogólnej liczbie bezrobotnych na danym
obszarze” oraz
„Udział osób
bezrobotnych do 25 roku życia w
ogólnej liczbie bezrobotnych na danym
obszarze”.
Zmienić na inny wskaźnik ze strefy
społecznej np.: „Odsetek dzieci
zamieszkujących dany obszar w wieku
3-5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym” i „Miejscowość należy
do
regionu
obsługi
szkoły
podstawowej lub gimnazjum o niskim
poziomie kształcenia (wg kryterium
szczegółowego)”.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony

Str. 6 usunąć w/w z powyższym
zapis „Wysokie bezrobocie wśród
osób młodych do 25 roku życia”
oraz „Długotrwałe bezrobocie”,
”Niska aktywność społeczna” a co
za tym idzie zmienić stan liczebny

Użyć innych wskaźników
odzwierciedlających problemy
społeczne z listy proponowanej
stanowiącej zał. nr 3 do „Zasad
programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych”.

11.

12.

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie
Jednocześnie
gmina
może
zaproponować autorski zestaw
kryteriów na podstawie których
obiektywnie
wskaże
obszar
rewitalizacji
i
wpisać
je
w „Diagnozę obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie”.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar
zdegradowany na obszarach
wiejskich należy zidentyfikować
co
najmniej
2
problemy
społeczne mierzone wskaźnikami
spośród tych, które zostały
określone w zał. nr 3 „Zasad
programowania przedsięwzięć
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…”.
Jednocześnie
gmina
może
zaproponować autorski zestaw
kryteriów na podstawie których
obiektywnie
wskaże
obszar
rewitalizacji
i
wpisać
je
w „Diagnozę obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie”.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar
zdegradowany na obszarach
wiejskich należy zidentyfikować

Rozstrzygnięcie

Uwaga
została
uwzględniona
w tabeli
„Sołectwo
Mariany
–
problemy
społeczne”.

Uwaga
została
uwzględniona.

9

L.p.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Zdrowia

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga
problemów społecznych.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Tabela nr 4 Strefa środowiskowa.

Proszę wpisać wskaźnik wynikający
wprost z „Zasad programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…” jest: „Udział
nieruchomości budowlanych
zbierających
ścieki
sanitarne
w
zbiornikach
wybieralnych
(szambach)
względem
ogółu
nieruchomości danego obszaru.
Wpisać
„Udział
nieruchomości
budowlanych
zbierających
ścieki
sanitarne w zbiornikach wybieralnych
(inaczej w szambach) względem ogółu
nieruchomości danego obszaru.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina

Str. 7 Nie wpisano cyfrowo ile
występuje problemów społecznych

Wpisać cyfrowo ile
społecznych występuje

13.

14.

Treść proponowanej uwagi

problemów
na terenie

Uzasadnienie
co
najmniej
2
problemy
społeczne mierzone wskaźnikami
spośród tych, które zostały
określone w zał. nr 3 „Zasad
programowania przedsięwzięć
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…”.
Jednocześnie
gmina
może
zaproponować autorski zestaw
kryteriów na podstawie których
obiektywnie
wskaże
obszar
rewitalizacji
i
wpisać
je
w
„Diagnozę
obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie”.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
należy
posługiwać się wskaźnikami
wpisanymi w zał. nr 3.
W związku z tym proszę
przestrzegać literalnych zapisów
wskaźników.

Trzymając się wcześniejszych
zapisów w Diagnozie… należy

Rozstrzygnięcie

Zapisy dotyczące
negatywnych
zjawisk w innych
sferach
zostały
ujęte
w opisowych
tabelach zgodnie
z zapisami „Zasad
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
…” dotyczącymi
delimitacji
obszaru
zdegradowanego
i obszaru
rewitalizacji na
obszarach
wiejskich.
Uwaga
została
uwzględniona.

10

L.p.

Data
wpływu
uwagi

21.03.2016
15.

21.03.2016

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia
Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia
Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga
na terenie sołectwa Piątkowo.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,

sołectwa Piątkowo.

Uzasadnienie
wpisać cyfrowo ilość
występujących problemów
terenie sołectwa Piątkowo.

Rozstrzygnięcie
na

Tabela 5 Sołectwo Piątkowo –
cechy obszaru zdegradowanego.

Usunąć wskaźnik autorski ze sfery
społecznej: „Udział osób
bezrobotnych do 25 roku życia
w ogólnej liczbie bezrobotnych na
danym obszarze”.

Zapisany wskaźnik
w nieznacznym stopniu
odzwierciedla sytuację mniej
korzystną od średniej wartości
gminy.

Uwaga
została
uwzględniona.

Tabela 6 Sołectwo Srebrniki –
cechy obszaru zdegradowanego.

Usunąć wskaźnik autorski ze sfery
społecznej: „Udział osób
bezrobotnych do 25 roku życia w
ogólnej liczbie bezrobotnych na danym
obszarze”. Użyć innych wskaźników
odzwierciedlających
problemy
społeczne z listy proponowanej
stanowiącej zał. nr 3 do „Zasad
programowania przedsięwzięć
rewitalizacyjnych” np.: ”Miejscowość
należy do rejonu obsługi szkoły
podstawowej lub gimnazjum o niskim
poziomie kształcenia (wg kryterium
szczegółowego).

Uwaga
została
uwzględniona.

Tabela nr 6 Sołectwo Srebrniki –
cechy obszaru zdegradowanego.

Proszę wpisać wskaźnik wynikający
wprost z „Zasad programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…” jest: „Udział

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
wyznaczając obszar
zdegradowany na obszarach
wiejskich należy zidentyfikować
co
najmniej
2
problemy
społeczne mierzone wskaźnikami
spośród tych, które zostały
określone w zał. nr 3 „Zasad
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…”.
Jednocześnie
gmina
może
zaproponować autorski zestaw
kryteriów na podstawie których
obiektywnie
wskaże
obszar
rewitalizacji
i
wpisać
je
w „Diagnozę obszaru
zdegradowanego
i
obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie”.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
należy
posługiwać się wskaźnikami

16.

17.

Treść proponowanej uwagi

Zapisy dotyczące
negatywnych
zjawisk w innych
sferach
zostały

11

L.p.

Data
wpływu
uwagi

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie

nieruchomości budowlanych
zbierających
ścieki
sanitarne
w
zbiornikach
wybieralnych
(szambach) względem ogółu
ogółu nieruchomości danego obszaru.
Wpisać
„Udział
nieruchomości
budowlanych
zbierających
ścieki
sanitarne w zbiornikach wybieralnych
(inaczej w szambach)względem ogółu
nieruchomości danego obszaru.

wpisanymi w zał. nr 3. W
związku
z
tym
proszę
przestrzegać literalnych zapisów
wskaźników.

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
należy
używać danych statystycznych na
dzień
31.XII.
w
roku
poprzedzającym przyjęcie
programu lub jeśli nie jest
możliwe – według najbardziej
aktualnego stanu.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych……”
dotyczącymi
wyznaczania
obszaru zdegradowanego na
obszarze
wiejskim
należy
zidentyfikować kryteria: a) na
terenie miejscowości identyfikuje
się.

ujęte
w
opisowych
tabelach zgodnie
z zapisami „Zasad
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych
…” dotyczącymi
delimitacji
obszaru
zdegradowanego
i obszaru
rewitalizacji
na
obszarach
wiejskich.
Uwaga
została
uwzględniona.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Strony różne w Diagnozie obszaru
zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Miasta i Gminy
Kowalewo Pomorskie
są
przypisy:
„Przedstawione
w poniższym rozdziale dane
statystyczne dotyczą roku 2015”.

Proszę zmienić zapisy przypisu na
„Przedstawione w poniższym rozdziale
dane statystyczne wg stanu na
31.XII.2015 r.”.

21.03.2016

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Różne strony dotyczące podpunktu
1.2 Obszar zdegradowany – obszar
wiejski, tabele.
Brak przejrzystości w tabelach.
Połączono
w
jednej
tabeli
problemy społeczne
z
negatywnymi
zjawiskami
w innych strefach określając to
jako:
cechy
obszaru
zdegradowanego.

Wykonać dwie tabele dla jednego
sołectwa: jedną dotyczącą problemów
społecznych,
drugą
dotyczącą
negatywnych zjawisk w innych sferach.
Rozszerzyć zapisy o negatywnych
zjawiskach w innych sferach, np.
w kwestii infrastruktury drogowej.

21.03.2016

Zyta Szymańska –

Str. 16 w podrozdziale dotyczącym

Należy ujednolicić zapisy cyfrowe.

18.

19.

20.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Zgodnie

z

„Zasadami

Uwaga
została
uwzględniona.
Stworzono tabele
dotyczące
problemów
społecznych
danego obszaru
i odrębne tabele
dotyczące
negatywnych
zjawisk w innych
obszarach.
Uwaga
została

12

L.p.

Data
wpływu
uwagi

21.03.2016
21.

21.03.2016
22.

21.03.2016

23.

21.03.2016
24.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia
Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia
Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia
Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

Treść proponowanej uwagi

„Sfery społecznej” inna liczba osób
niż w załączniku nr 1 str. 33.

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie

programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych …” należy
dokładnie
przedstawić
stan
istniejący.

uwzględniona.
Dane
zostały
ujednolicone.

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych …” należy
dokładnie
przedstawić
stan
istniejący i zastosować wskaźniki
wynikające z załącznika nr 3
Zasad.
Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych …” należy
dokładnie
przedstawić
stan
istniejący.

Uwaga
została
uwzględniona.
Zapisy
zostały
ujednolicone.

Uwaga
została
uwzględniona.
Odpowiednie
uzupełnienia
wprowadzono do
tabel oraz
w rozdziale
2. Obszar
rewitalizacji
gminy.
Uwaga została
uwzględniona.

Str. 17: Należy zmienić zapis
określający
dzieci
objęte
wychowaniem przedszkolnym.
Jest 3-6 –powinno być 3-5.

Zmieniając
wskaźnik
dotyczący:
„Odsetek dzieci zamieszkujących dany
obszar w wieku 3-5 lat objętych
wychowaniem przedszkolnym” należy
wpisać przedział wiekowy od 3-5 lat.

Str. 18, Tabela 11. Infrastruktura
społeczna
na
podobszarze
Centrum.

Zamienić zapisy w tabeli, tak aby
wskazać jako obiekt całe Centrum
Rekreacji i Sportu – wymienić
poszczególne elementy Centrum.

W całym dokumencie
(z uwzględnieniem tabel) brak
liczbowych danych dotyczących
liczby mieszkańców całej gminy są
tylko % przeliczenia.

Zastosować przeliczenia
podane w liczbach.

ilościowe

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…”
należy
dokładnie
przedstawić
stan
istniejący.

Sumy w poszczególnych tabelach
oraz w zapisie literalnym często nie
zgadzają się.

Ponownie przeliczyć oraz skorygować
dane.

Zgodnie
z
„Zasadami
programowania
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych…”
należy
dokładnie
przedstawić
stan
istniejący.

Uwaga
została
uwzględniona.
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L.p.

Data
wpływu
uwagi
21.03.2016

25.
21.03.2016

26.

21.03.2016
27.
21.03.2016
28.
21.03.2016

29.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
Zyta Szymańska –
Prezes
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia
Zyta Szymańska –
Prezes,
Karolina
Kowalska
–
Skarbnik,
Stowarzyszenie na
Rzecz Ochrony
Zdrowia
Piotr Strzelecki
Przewodniczący,
Gminna Spółka
Wodna
Piotr Strzelecki
Przewodniczący,
Gminna Spółka
Wodna
Przemysław
Humięcki

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

Rozstrzygnięcie

Str. 19 Diagnozy: na podobszarze
Centrum nie znajduje się teren
pokolejowy przy ul. Główny
Dworzec

Wykreślić ul. Główny Dworzec.

-

Uwaga została
uwzględniona.

W całym dokumencie zmienić
zapis dotyczący istniejących świetlic
wiejskich.

Wykreślić zapis „świetlica wiejska” i
zastąpić go sformułowaniem „remizoświetlica”.

Uwaga została
uwzględniona.

–

Załącznik nr 1.

Objęcie GPR budynku przy ul.
Kościuszki 2 – siedziba GSW –
budynek użyteczności publicznej.

Należy zachować
zgodność
zapisów
z innymi
dokumentami
strategicznymi
takimi jak Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej
Gminy
Kowalewo Pomorskie i Strategia
Rozwoju Miasta
i Gminy Kowalewo Pomorskie.
Budynek będzie służył wszystkim
mieszkańcom gminy.

–

Diagnoza.

Dokonanie zapisów w diagnozie w
zakresie informacji o budynku przy ul.
Kościuszki 2.

-

Uwaga została
uwzględniona.

Punkt 2.1. Obszar rewitalizacji –
miasto.

Uwzględnienie w obszarach objętych
rewitalizacją obszaru ul. Główny
Dworzec w Kowalewie Pomorskim
(część
obszaru
Osiedle
Jana
Kochanowskiego).

Brak infrastruktury aktywizacji
społecznej, zdegradowana
przestrzeń terenów PKP.

Uwaga nie została
uwzględniona.
Najwięcej
problemów
zdiagnozowano
na podobszarze
Centrum.
Włączenie do
rewitalizacji
więcej niż jednego
obszaru
skutkowałoby
przekroczeniem
maksymalnych
ilości
mieszkańców

Uwaga została
uwzględniona.
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L.p.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

Treść proponowanej uwagi

Uzasadnienie

21.03.2016

Tomasz Curyło

Punkt 2.1. Obszar rewitalizacji –
miasto.

Uwzględnienie w obszarach objętych
rewitalizacją ul. Główny Dworzec w
Kowalewie Pomorskim.

Zdegradowana przestrzeń, tereny
pokolejowe
wymagające
rewitalizacji, niska aktywność
społeczna mieszkańców, niski
poziom przedsiębiorczości.

21.03.2016

Łukasz Styczek

Punkt 2.1. Obszar rewitalizacji –
miasto.

Uwzględnić ulicę Główny Dworzec.

Infrastruktura
ul.
Główny
Dworzec wymaga poprawy, niska
aktywność społeczna.

30.

31.

Rozstrzygnięcie
gminy jaka może
być objęta
rewitalizacją.
Wyniki
analizy
jednostki Osiedle
Kochanowskiego
są zamieszczone
w
„Diagnozie
obszaru
zdegradowanego
i obszaru
rewitalizacji
Miasta i Gminy
Kowalewo
Pomorskie”.
Uwaga nie została
uwzględniona.
Najwięcej
problemów
zdiagnozowano
na podobszarze
Centrum.
Włączenie do
rewitalizacji
więcej niż jednego
obszaru
skutkowałoby
przekroczeniem
maksymalnych
ilości
mieszkańców
gminy jaka może
być objęta
rewitalizacją.
Uwaga nie została
uwzględniona.
Najwięcej
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L.p.

Data
wpływu
uwagi

21.03.2016

32.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej

Zbigniew
Sztejnhagen

Część dokumentu, którego dotyczy
uwaga

Punkt 2.1.

Treść proponowanej uwagi

Uwzględnić ulicę Główny Dworzec.

Uzasadnienie

Zróżnicowanie
społeczne.
Zdegradowane tereny gminne
i tereny PKP. Infrastruktura
wymaga poprawy.

Rozstrzygnięcie
problemów
zdiagnozowano
na podobszarze
Centrum.
Włączenie do
rewitalizacji
więcej niż jednego
obszaru
skutkowałoby
przekroczeniem
maksymalnych
ilości
mieszkańców
gminy jaka może
być objęta
rewitalizacją.
Uwaga nie została
uwzględniona.
Najwięcej
problemów
zdiagnozowano
na podobszarze
Centrum.
Włączenie do
rewitalizacji
więcej niż jednego
obszaru
skutkowałoby
przekroczeniem
maksymalnych
ilości
mieszkańców
gminy jaka może
być objęta
rewitalizacją.
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