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Wprowadzenie 
 

W ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) podkreśla 
się znaczenie zasady partnerstwa i partycypacji w procesie tworzenia i wdrażania programu 
rewitalizacji.  

Prace nad przygotowaniem określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji oparte winny być współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie 
ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami 
pozarządowymi. 

W trakcie procesu włączania mieszkańców i potencjalnych interesariuszy w prace nad 
wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i rewitalizacji wykorzystano różnorodne formy partycypacji 
społecznej, których zastosowanie spełniło wymóg skuteczności i adekwatności w kontekście 
aktywnego uczestnictwa jak najszerszej liczby odbiorców. Z grona licznych narzędzi i technik 
partycypacyjnych wykorzystano: debata oraz warsztat z interesariuszami rewitalizacji”. 

Szczegółowe informacje o formach uspołecznienia procesu rewitalizacji zawiera poniższa tabela.  
Konsultacje trwały w okresie od 09.11.2016 r. do dnia 08.12.2016 r. do godz. 16.30. 
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Działania konsultacyjne 
Tabela 1. Procedura uspołecznienia na etapie przygotowania programu rewitalizacji 

Miejsce Data Forma  Opis 
I OPRACOWANIE DIAGNOZY W PROCESIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Nysa 22.11.2016 r., 
godz. 14:00, sala 
200 Urzędu 
Miejskiego w 
Nysie 

Debata z 
interesariuszami 
rewitalizacji 

Debata z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiająca omówienie propozycji zasad 
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, 
opinii i propozycji. 
 
W trakcie spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani karty projektów rewitalizacyjnych. 

Nysa 29.11.2016 r., 
godz. 14:00, sala 
200 Urzędu 
Miejskiego w 
Nysie  

Warsztat z 
interesariuszami 
rewitalizacji 

Warsztat z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiający omówienie Gminnego Programu 
Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. 
 
W trakcie spotkania nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani karty projektów rewitalizacyjnych. 

Gmina Nysa Formularz był 
dostępny na 
stronie 
internetowej 
Gminy Nysa przez 
cały okres 
trwania 
konsultacji 
społecznych.  

Korespondencyjne 
zbieranie uwag 
poprzez formularz 
konsultacyjny 

Przeprowadzone zostało korespondencyjne zbieranie uwag nt. określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 
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Uwagi zgłoszone w trakcie trwania konsultacji społecznych 

Zgłaszający uwagę 
Przyjęcie uwagi 

TAK/NIE 

Uzasadnienie w 
przypadku odmowy 

uwzględnienia uwagi 
 

Imię, nazwisko 
(pełna nazwa w 

przypadku 
instytucji/ 

przedsiębiorstwa/ 
jednostki, itp.) 

Adres zamieszkania 
(bądź siedziby, w 

przypadku 
instytucji/ 

przedsiębiorstwa/ 
jednostki, itp.) 

Adres e-mail, 
telefon 

kontaktowy 

Str. dokumentu -
treść uwagi 

(propozycja zmian) 
Uzasadnienie uwagi   

1 2 3 4 5 6 7 

Osoba fizyczna   Uwaga do projektu 
uchwały dotyczącej 

określenie zasad 
wyznaczania składu 

oraz 
zasad działania 

Komitetu 
Rewitalizacji 

§ 2, pkt. 2 o treści: " 
W 

skład Komitetu 
wchodzą 

wyłącznie osoby 
fizyczne, zamieszkałe 

na 
terenie gminy 

Nysa..." 
Uważam, że miejsce 

zamieszkania nie 
powinno być 

kryterium. 

1. W związku z chęcią wzięcia czynnego 
udziału w pracach Komitetu 

Rewitalizacji, uważam za 
dyskryminujące niedopuszczenie do 
działań Komitetu osób z poza gminy 

miasta Nysa, 
2. Dodatkowo twierdzę, że osoby "z 
zewnątrz" mają większe możliwości 

jasnej oceny zjawiska, w 
związku z tym, że nie są obarczone 

rutyną zamieszkiwania danej 
przestrzeni, co jest zasadniczym plusem. 

3. Argument "ważności miejsca 
zamieszkania" w dużej mierze eliminuje 
prawidłowe wykorzystanie istniejącego 

kapitału ludzkiego, co oceniam 
krytycznie. W moim przypadku jest 

blisko 15 letnie doświadczenie w 
rewitalizacjach miejskich 

przestrzeni publicznych, które w związku 
z powyższym może być pominięte. 

TAK  

 

 


