Raport z konsultacji
społecznych w ramach
Programu Rewitalizacji
Gminy Radzymin na lata
2016 – 2024
24.05.2016 roku

1

1. Wstęp
Konsultacje społeczne z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi
i kluczowymi interesariuszami trwały od 10 maja do 23 maja 2016 roku. W ramach
konsultacji odbyło się spotkanie konsultacyjne (16.05.2016 roku) w Urzędzie Miasta
i Gminy w Radzyminie. Na spotkanie zaproszono lokalnych liderów opinii,
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców gminy Radzymin.
Celem spotkania było uzyskanie opinii i uwag dotyczących projektu Programu
Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024. Na spotkaniu zostały zaprezentowane
elementy składowe Programu Rewitalizacji oraz szczegółowo została przedstawiona
wizja i cele strategiczne.
Uczestnicy spotkania mogli zgłaszać swoje uwagi podczas prezentacji poszczególnych
elementów Programu Rewitalizacji. Na koniec spotkania został również przewidziany
czas na dyskusję. Osoby, które wolały zgłosić uwagę podczas spotkania w formie pisemnej
miały także taką możliwość, dzięki przygotowanym papierowym formularzom zgłaszania
uwag.

2. Zgłoszone uwagi i wprowadzone zmiany do Programu
Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016 – 2024
Wszystkie uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań zostały zebrane
i uwzględnione w niniejszym raporcie. Poniżej znajduje się zestawienie zgłoszonych
uwag z propozycją wprowadzenia zmian do Programu Rewitalizacji.
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FORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024
Zgłaszane uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024
Imię i
nazwisko/nazwa
organizacji /nazwa
innego
podmiotu/instytucji

ROMAN
SULEJEWSKI –
SOŁTYS WSI
ZAWADY

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga
(rozdział,
podrozdział, nr
strony)

Treść uwagi

Załącznik graficzny
(str.8)

Projekt obejmuje zbyt mały
fragment wsi Zawady.
Zidentyfikowane problemy
naszego obszaru-niska
jakość życia mieszkańców z
uwagi na uciążliwość
cegielni i wyrobisk, niska
jakość dróg dojazdowych,
brak chodników, obecność
odpadów z rekultywacji
stanowiących zagrożenie dla
zdrowia i życia oraz stanu
środowiska. Czynniki te
zniechęcają do
zamieszkiwania w tym
miejscu, miejscowość
pustoszeje (dużo
niezamieszkanych posesji),
wieloletnia bezczynność
władz wywołuje spadek
aktywności społecznej i
emigrację ludności. Dobry

Uzasadnienie uwagi

Propozycja zmiany

Odpowiedź

Brak możliwości osiągnięcia
celu (zwiększenie
bezpieczeństwa przez poprawę
infrastruktury drogowej

Zwiększyć obszar –
zachodnia część Zawad
– do drogi RadzyminKuligów (zaznaczono
na czerwono)

Uwzględniono uwagę,
zmieniono zapis w
dokumencie.
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FORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024
Zgłaszane uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024
Imię i
nazwisko/nazwa
organizacji /nazwa
innego
podmiotu/instytucji

Sołtys Sołectwa
Nowe Słupno –
Sławomir Głębocki

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga
(rozdział,
podrozdział, nr
strony)

Rozdział 5. Zasięgi
przestrzenne
obszarów do
rewitalizacji

Treść uwagi

stan dróg zachęci do
większej aktywności
fizycznej (rowery, spacery) i
umożliwi nawiązanie
kontaktów z innymi
mieszkańcami.
Rozszerzenie obszaru
rewitalizacji na cały obszar
Sołectwa Nowe Słupno.
Nowe Słupno jest
Sołectwem, które jest
zaniedbane. Mieszkańcy
Sołectwa nie posiadają
dostępu do podstawowej
infrastruktury technicznej –
takiej jak chodnik,
oświetlona ulica
prowadząca do domu nie
wspominając o drodze
umożliwiającej dojazd do
posesji. Na terenie Sołectwa
nie ma placu zabaw dla
dzieci. Puszcza Słupecka,
która jest częścią naszego
Sołectwa umożliwia nam

Uzasadnienie uwagi

Propozycja zmiany

Odpowiedź

Program rewitalizacji umożliwi
skok cywilizacyjny dla
mieszkańców Sołectwa Nowe
Słupno. Inwestycje na tym
terenie spowodują większą
integrację mieszkańców - co
spowoduje większe
zaangażowanie w realizację
dalszych prac zarówno
wspólnie z inicjatywami z
Gminy jak i realizację tych
które inicjatorem są
mieszkańcy Sołectwa.
Polepszenie infrastruktury
spowoduje zwiększenie
bezpieczeństwa dla
mieszkańców naszej okolicy
(co jest bardzo ważnym
aspektem, ze względu na częste
przypadki kradzieży). Budowa

Powiększenie obszaru
rewitalizacji o obszar
całego Sołectwa oraz
Puszczy Słupeckiej.
Zweryfikowana liczba
ludności w Gminie w
GUS za okres czerwiec
2015 oraz wzrostowa
tendencja liczby
ludności w Gminie
umożliwia poszerzenie
obszaru rewitalizacji o
całe Sołectwo bez
ograniczenia aktualnie
wyznaczonych
obszarów.

Uwzględniono uwagę,
zmieniono zapis w
dokumencie.
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FORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024
Zgłaszane uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024
Imię i
nazwisko/nazwa
organizacji /nazwa
innego
podmiotu/instytucji

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga
(rozdział,
podrozdział, nr
strony)

Treść uwagi

wytyczenie ścieżek
rowerowych oraz pieszych.

Uwagi zgłoszone na
spotkaniu
informacyjnokonsultacyjnym 16
maja 2016 r.

PR należy objąć cały obszar
sołectwa Nowe Słupno.
Powinniśmy mówić bardziej
o Śródmieściu a nie o
Centrum. Śródmieście
dopiero staramy się
wykształcić
Mało prawdopodobne jest
aby liczba mieszkańców się

Uzasadnienie uwagi

Propozycja zmiany

Odpowiedź

nowych miejsc do zabawy
(place zabaw) czy ośrodków w
których mieszkańcy będą mogli
się spotykać spowoduje, że
zarówno młodzi mieszkańcy
będą korzystać z takich
programów jak WWR czy dla
starszych – AA. Wnioski o
rozwój Sołectwa były
przedstawione na spotkaniu
Wiejskim, dodatkowo
wielokrotne rozmowy face to
face z mieszkańcami
potwierdzają potrzebę
realizacji niezbędnych
inwestycji w naszym Sołectwie.
Uwzględniono uwagę,
zmieniono zapis w
dokumencie.
Uwzględniono uwagę,
zmieniono zapis w
dokumencie.
Uwzględniono uwagę.
Została sprawdzona
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FORMULARZ KONSULTACYJNY DO PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY RADZYMIN NA LATA 2016-2024
Zgłaszane uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024
Imię i
nazwisko/nazwa
organizacji /nazwa
innego
podmiotu/instytucji

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga
(rozdział,
podrozdział, nr
strony)

Treść uwagi

zmniejszyła. Czy dane
ludności są poprawne?
Łosie – trzeba
przeanalizować miejsca,
gdzie są wyrobiska. One
powinny być ujęte jako
obszary do rewitalizacji
Zawady cała część sołectwa
powinna być objęta jako
obszar do rewitalizacji.
Istnieją bardzo poważne
problemy związane z
wyrobiskami ale działania
są nieadekwatne do
problemów. Można
powiedzieć, że jest duża
bezczynność. Obecny kształt
obszaru rewitalizacji
obejmuje dwie największe
działki prywatne.
Teren podtapiany i
zalewany w Słupnie i
Radzyminie. Jest to bardzo
ważna sprawa i należy ją
ująć w GPR. Wykaz

Uzasadnienie uwagi

Propozycja zmiany

Odpowiedź

liczba mieszkańców i
poprawiono zapis w
dokumencie.
Uwzględniono uwagę,
zmieniono zapis w
dokumencie.
Uwzględniono uwagę,
zmieniono zapis w
dokumencie.

Modernizacja systemu
odwodnienia nie
została uwzględniona
jako oddzielny projekt
rewitalizacyjny,
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Zgłaszane uwagi do projektu Programu Rewitalizacji Gminy Radzymin na lata 2016-2024
Imię i
nazwisko/nazwa
organizacji /nazwa
innego
podmiotu/instytucji

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga
(rozdział,
podrozdział, nr
strony)

Treść uwagi

przedsięwzięć do planu
rewitalizacji powinniśmy
uzupełnić o modernizację
systemu do odwodnienia
Obszar Zawady proszę
powiększyć do drogi
Radzymin-Kuligów od
strony zachodniej.

Uzasadnienie uwagi

Propozycja zmiany

Odpowiedź

jednakże w diagnozie
zaznaczono że istnieje
problem podtapiania
terenów gminy.
Uwzględniono uwagę,
zmieniono zapis w
dokumencie.
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Załącznik graficzny do uwagi nr 1. zgłoszonej przez Romana Sulejewskiego – sołtysa wsi Zawady
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