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W dniach od 1 lipca do 4 września 2019 r. zgodnie z uchwałą Nr IX/59/15 Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 1 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urzędowy Woj. Łódzkiego z dnia  

4 września 2015 r. poz. 3439) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przeprowadził 

konsultacje dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta 

Rawa Mazowiecka, w ramach realizacji projektu wpisanego w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy 

System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”.  

 

Konsultacje miały zasięg lokalny – zostały skierowane do właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka, więc zostały 

przeprowadzone w procedurze uproszczonej, o której mowa w ww. uchwale. 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w dniu 24 czerwca 2019 r. na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka oraz zamieszczone na stronie 

internetowej miasta (link: https://www.rawamazowiecka.pl/605,gospodarka-

nieruchomosciami-aktualnosci?tresc=21439) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej  

(link: https://www.bip.rawamazowiecka.pl/1068,informacje-ogloszenia-

zawiadomienia?tresc=21438).  

 

Konsultacje miały na celu zebranie opinii, uwag oraz propozycji właścicieli 

nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka w 

celu doboru rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które zostaną przygotowane przez 

Miasto Rawa Mazowiecka w celu wsparcia poprawy jakości zasobów 

mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w trzech formach: ankiety, punktu 

konsultacyjnego i spotkania informacyjnego.  

 

Celem ankiety było zebranie informacji od właścicieli nieruchomości dotyczących 

planowanych remontów budynków oraz sposobów ich finansowania w celu doboru 

rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które zostaną przygotowane przez Miasto Rawa 

Mazowiecka w celu wsparcia poprawy jakości zasobów mieszkaniowych na obszarze 

rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. 

Ankieta dostępna była w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia br. na stronie internetowej 

www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, po kliknięciu w banner ,,Konsultacje 

społeczne dotyczące projektu mieszkaniowego’’ znajdujący się po lewej stronie ww. 

strony,  

tj. pod adresem: https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8. W dniach od 12 sierpnia  

do dnia 23 sierpnia br. można było także wypełnić ankietę papierową, którą można 

było pobrać i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy 

Placu Marsz. J. Piłsudskiego 5, w godzinach pracy Urzędu. 

W dniu 26 sierpnia dokonano analizy ankiet i stwierdzono, że wypełniono  

22 formularze, w tym 15 internetowych i 7 papierowych.  

https://www.rawamazowiecka.pl/605,gospodarka-nieruchomosciami-aktualnosci?tresc=21439
http://www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl/
https://www.bip.rawamazowiecka.pl/1068,informacje-ogloszenia-zawiadomienia?tresc=21438
https://www.rawamazowiecka.pl/605,gospodarka-nieruchomosciami-aktualnosci?tresc=21439
https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8
https://www.bip.rawamazowiecka.pl/1068,informacje-ogloszenia-zawiadomienia?tresc=21438


Wszystkie z osób, które wypełniły ankietę planują przeprowadzenie prac 

remontowych w swoich budynkach. Najwięcej respondentów planuje w ciągu 

najbliższych 3 lat odnowienie elewacji, wymianę źródła ciepła i przeprowadzenie prac 

termomodernizacyjnych. Właściciele uzależniają jednak wykonanie tych działań  

od uzyskanego wsparcia finansowego i zgromadzenia potrzebnych środków 

finansowych. Najbardziej liczą oni na wsparcie finansowe z budżetu miasta  

i konserwatora zabytków i oczekują, że będzie ono na poziomie od 50% do 70%.  

 

Szczegółowe podsumowanie ankiety stanowi załącznik nr 1 do Raportu.  

 

Punkt konsultacyjny został zorganizowany w dniach od 1 do 19 lipca br. w celu 

określenia oczekiwań i potrzeb właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych 

przez nich remontów oraz zapoznania z możliwościami finansowania inwestycji  

z dostępnych źródeł. Punkt konsultacyjny dostępny będzie w następujących dniach  

i terminach:  

1. w dniach 1-5 lipca w godzinach od 14:00 do 16:00 w Wydziale Gospodarki 

Terenami w pokoju nr 20,  

2. w dniach 8-12 lipca w godzinach od 14:00 do 16:00 w Biurze ds. Rewitalizacji 

w pokoju nr 21,  

3. w dniach 15-19 lipca w godzinach od 14:00 do 16:00 w Wydziale Gospodarki 

Komunalnej w pokoju nr 16.  

 

W ramach punktu konsultacyjnego spotykano się z 10 mieszkańcami, którzy 

opowiadali o swoich planowanych działaniach inwestycyjnych. Pracownicy Urzędu 

zapoznawali mieszkańców z różnymi formami dofinansowań.  

 

Po analizie ankiety oraz wyciągając wnioski ze spotkań, które odbyły się w punkcie 

konsultacyjnym, stworzono propozycje instrumentów i narzędzi, które Miasto Rawa 

Mazowiecka będzie realizowało od 2020 r.  

 

Instrumenty te zostały zaprezentowane na spotkaniu informacyjnym, które odbyło  

w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16:30 w Miejskim Domu Kultury (ul. Krakowska 

6C, 96-200 Rawa Mazowiecka).  

Na spotkaniu przekazano mieszkańcom wnioski z ankiety oraz punktu 

konsultacyjnego oraz wskazano propozycje instrumentów, które realizowane będą 

przez Miasto Rawa Mazowiecka w 2020 r. w celu wsparcia poprawy jakości zasobów 

mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka.  

 

W ramach instrumentów poza finansowych realizowanych przez Miasto Rawa 

Mazowiecka wskazano: 

1. Poradnik dotyczący narzędzi wsparcia zasobów mieszkaniowych – opis 

wszystkich instrumentów realizowanych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz 

inne podmioty, które mogą wpłynąć na poprawę jakości zasobów 

mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji. Ukaże się on do końca 2019 r. 



2. Konsultacje z energetykiem gminnym – stały punkt konsultacyjny  

w zakresie uruchomionych programów dotyczących ograniczania niskiej 

emisji.  

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 4 – jednolite 

ustalenia warunków zagospodarowania dla całego obszaru rewitalizacji, 

opracowane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ustalone  

z konserwatorem zabytków.  W ustaleniach planu znalazły się ustalenia 

dotyczące kolorystyki elewacji. Przewidywany termin uchwalenia planu to 

sierpień 2020 r.  

4. Kalkulator efektywności finansowej – narzędzie do planowania inwestycji.  

 

W ramach instrumentów finansowych realizowanych przez Miasto od 2020 r. 

wskazano: 

1. Konkurs na najładniejszą elewację – konkurs zostanie ogłoszony do końca 

2019 r. i rozstrzygnięty do 10 grudnia 2020 r. Skierowany jest on do właścicieli 

budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych. Za realizację konkursu 

odpowiedzialne jest Biuro ds. Rewitalizacji.  

2. Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania remontu 

elewacji budynku – uchwała w sprawie ustalenia opłat zostanie skierowana 

pod obrady Rady Miasta Rawa Mazowiecka do końca 2019 r.  

3. Dotacje na zabytki – w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r. 

zostanie zaplanowana kwota przeznaczona na dotacje dla budynków 

wpisanych do rejestru zabytków. Zasady udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka określone są  

w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 

czerwca 2010 r.  

 

W trakcie prezentacji właściciele nieruchomości zadawali pytania dotyczące 

proponowanych narzędzi. Wskazywano także na problemy ulicy Wyszyńskiego  

w zakresie braku dofinansowań dla budynków usługowych oraz braku popytu na 

usługi w centrum Rawy.  

 

Protokół ze spotkania stanowi załącznik nr 2 do Raportu.  

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Gospodarki Terenami 

oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.  

 

 

Raport przygotowała:      Raport zatwierdził:   

Magdalena Bernacik       Piotr Irla  

Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami    Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 

 
Załączniki: 

1. Podsumowanie ankiety 

2. Protokół ze spotkania wraz z prezentacją ze spotkania  



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji - Podsumowanie ankiety 

 

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w dniu 24 czerwca 2019 r. poinformował mieszkańców  

o rozpoczęciu konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze 

rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka, realizowanych w ramach realizacji wpisanego w LPR 

Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia 

Poprawy Jakości Zasobów Mieszkaniowych”. 

Jednym z elementów konsultacji była ankieta, której celem było zebranie informacji od 

właścicieli nieruchomości dotyczących planowanych remontów budynków oraz sposobów ich 

finansowania w celu doboru rozwiązań, instrumentów i narzędzi, które zostaną 

przygotowane przez Miasto Rawa Mazowiecka w celu wsparcia poprawy jakości zasobów 

mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. 

Ankieta dostępna była w dniach od 1 lipca do 14 sierpnia br. na stronie internetowej 

www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl, po kliknięciu w banner ,,Konsultacje społeczne 

dotyczące projektu mieszkaniowego’’ znajdujący się po lewej stronie ww. strony, tj. pod 

adresem: https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8. W dniach od 12 sierpnia  

do dnia 23 sierpnia br. można było także wypełnić ankietę papierową, którą można było 

pobrać i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka przy Placu Marsz.  

J. Piłsudskiego 5, w godzinach pracy Urzędu. 

W dniu 26 sierpnia dokonano analizy ankiet i stwierdzono, że wypełniono 22 formularze,  

w tym 15 internetowych i 7 papierowych.  

Poniżej podsumowanie ankiety, w odniesieniu do poszczególnych pytań.  

 

1. Jaki posiadasz budynek na obszarze rewitalizacji? (ankieta skierowana jest 

tylko do właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji) 

 

Na obszarze rewitalizacji jest ponad 100 budynków.  
Tylko 20% właścicieli zdecydowało się wziąć udział w badaniu ankietowym. 
Większość z nich reprezentowała grupę posiadającą budynki mieszkalno – usługowe. 
Niewątpliwie takich budynków na obszarze rewitalizacji jest najwięcej.  

 
 
 
 
 

https://forms.gle/9CD9rFcRLvcSNdtc8
http://www.rewitalizacja.rawamazowiecka.pl/


Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji - Podsumowanie ankiety 

 
2. Czy Twój budynek jest wpisany do rejestru zabytków?  

Do ankiety została dołączona mapa z zaznaczonymi budynkami wpisanymi do 
rejestru zabytków.  
 

 
Obszar rewitalizacji zawiera w swoim terenie obszar Strefy Ścisłej Ochrony 
Konserwatorskiej Starego Miasta. Na obszarze rewitalizacji są także 22 budynki 
wpisane do rejestru zabytków.  
W badaniu ankietowym wzięły jednak głównie osoby, które nie mają budynków 
wpisanych do rejestru zabytków. Tylko 8 respondentów jest właścicielem budynku 
rejestrowego.  

 
3. Czy Twój budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków? 

Do ankiety została dołączona mapa z zaznaczonymi budynkami wpisanymi do 
gminnej ewidencji zabytków.  
 
 

 
 
Na obszarze rewitalizacji są 32 budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków.  
W badaniu ankietowym wzięło udział 7 właścicieli, których budynki wpisane są do 
GEZ.  

 
 

4. Czy planujesz przeprowadzenie prac remontowych w swoim budynku? 
 
Wszystkie spośród respondentów planują przeprowadzenie prac remontowych  
w swoim budynku.  

 
 
 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji - Podsumowanie ankiety 

 
5. Jakie prace remontowe planujesz wykonać? 

 

 
 
Wśród prac remontowanych najczęściej wymieniane było odnowienie elewacji, następnie 
wymiana źródła ciepła i prace termomodernizacyjne. Respondenci wskazywali też na 
potrzebę wymiany dachu, remonty generalne budynków i bram wjazdowych czy montaż 
paneli fotowoltaicznych.  
 
 

6. W jakim okresie planujesz wykonać prace remontowe? 
 

 
Najwięcej osób planuje rozpoczęcie prac remontowych w ciągu najbliższych 3 lat.  
 
 
 

7. Od czego uzależniasz rozpoczęcie prac remontowych? 
 

 
 
Najwięcej osób uzależnia rozpoczęcie remontu od uzyskanego wsparcia finansowego  
i zgromadzenia potrzebnych środków finansowych.  
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położonych na obszarze rewitalizacji - Podsumowanie ankiety 

 
8. Z jakiego rodzaju wsparcia finansowego skorzystałbyś najchętniej?  

(1 - skorzystam niechętnie, 4 - skorzystam chętnie) 
 
 

 
 
Najwięcej respondentów stwierdziło, że najchętniej skorzysta ze wsparcia finansowego  
z budżetu miasta i konserwatora zabytków. Mieszkańcy są dużo mniej zainteresowanie 
profitami uzyskanymi od sprzedawców materiałów budowlanych. Nie interesuje ich także 
pożyczka z banku.  
 
 
 
 

9. Jaki jest szacunkowy koszt Twoich planowanych działań remontowych?  
Proszę o podanie kwoty w złotych polskich. 
 

 
Blisko 40% ankietowanych określiło szacunkowe koszty swoich planowanych działań 
na kwoty od 15 000 zł do 50 000 zł. W tej grupie najwięcej stwierdziło, że remont 
wyniesie około 30 000 zł. Trochę ponad 30% osób zakłada koszty remontu na 
poziomie od 100 000 zł do 500 000 zł. Blisko 10% respondentów szacuje koszty 
remontu powyżej 500 000 zł. Ponad 20% osób nie posiada jednak kosztorysu 
planowanych robót.  
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10. Jakiego poziomu dofinansowania oczekujesz (z różnych źródeł)?  

Proszę o określenie kwotowo bądź procentowo. 
 

 
 
Ponad 40% ankietowanych oczekuje dofinansowania na poziomie od 50% do 70%. 
Najbardziej wskazywaną odpowiedzią jest w tej grupie 60%.  
 
Są także osoby, które oczekują dofinansowania swoich prac na poziomie do 50%  
(5 respondentów), zakładając, że druga połowa zostanie pokryta z ich własnych 
środków.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podsumowanie przygotowała: 
Magdalena Bernacik – Wydział Gospodarki Terenami  



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji – Protokół ze spotkania informacyjnego 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania informacyjnego zorganizowanego w ramach konsultacji lokalnych dla 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji miasta Rawa 

Mazowiecka w ramach realizacji projektu wpisanego w LPR Miasta Rawa Mazowiecka na 

lata 2016 – 2025 pn. „Kompleksowy System Wsparcia Poprawy Jakości Zasobów 

Mieszkaniowych”.  

Spotkanie odbyło się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej 

Miejskiego Domu Kultury (ul. Krakowska 6C, 96-200 Rawa Mazowiecka). W spotkaniu wzięło 

udział 6 osób oraz Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka – Piotr Irla i pracownicy Urzędu 

Miasta Rawa Mazowiecka – Mariusz Szadkowski, Magdalena Bernacik, Anna Idzikowska, 

Małgorzata Kraćkowska, Krystyna Florczak.  

Na wstępnie została przedstawiona prezentacja, której treść stanowi załącznik do protokołu. 

W ramach prezentacji omówiono projekt pn. Kompleksowy System Wsparcia Poprawy 

Jakości Zasobów Mieszkaniowych. W ramach realizacji projektu wykonano Diagnozę 

sytuacji mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji, która stanowi opis zasoby mieszkaniowego 

miasta oraz dobrych praktyk z Polski odnoszących się do polityki remontowej zasobów 

mieszkaniowych.  

Następnie przybliżono informacje dotyczące realizowanych konsultacji lokalnych dla 

właścicieli nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji i szczegółowo omówiono 

wyniki ankiety.  

Kolejnym zagadnieniem była prezentacja instrumentów, które Miasto Rawa Mazowiecka 
będzie wdrażało w 2020 r. w celu poprawy jakości zasobów mieszkaniowych. Wskazano na 
instrumenty poza finansowe w postaci: 

1. Poradnika dotyczącego narzędzi wsparcia zasobów mieszkaniowych – opis 
wszystkich instrumentów realizowanych przez Miasto Rawa Mazowiecka oraz inne 
podmioty, które mogą wpłynąć na poprawę jakości zasobów mieszkaniowych na 
obszarze rewitalizacji. Ukaże się on do końca 2019 r. 

2. Konsultacji z energetykiem gminnym – stały punkt konsultacyjny w zakresie 
uruchomionych programów dotyczących ograniczania niskiej emisji.  

3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 4 – jednolite 
ustalenia warunków zagospodarowania dla całego obszaru rewitalizacji, opracowane 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, ustalone z konserwatorem zabytków.   
W ustaleniach planu znalazły się ustalenia dotyczące kolorystyki elewacji. 
Przewidywany termin uchwalenia planu to sierpień 2020 r.  

4. Kalkulatora efektywności finansowej – narzędzie do planowania inwestycji.  
 
W ramach instrumentów finansowych realizowanych przez Miasto od 2020 r. wskazano: 

1. Konkurs na najładniejszą elewację – konkurs zostanie ogłoszony do końca 2019 r.  
i rozstrzygnięty do 10 grudnia 2020 r. Skierowany jest on do właścicieli budynków 
mieszkalnych i mieszkalno – usługowych.  

2. Obniżenie opłat za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania remontu elewacji 
budynku – uchwała w sprawie ustalenia opłat zostanie skierowana pod obrady Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka do końca 2019 r.  

3. Dotacje na zabytki – w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 r. zostanie 
zaplanowana kwota przeznaczona na dotacje dla budynków wpisanych do rejestru 
zabytków. Zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa 



Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji lokalnych dla właścicieli nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji – Protokół ze spotkania informacyjnego 

Mazowiecka określone są w uchwale nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r.  

 
Omówiono także instrumenty realizowane przez podmioty zewnętrzne:  

1. WFOŚiGW – Program Czyste Powietrze 
2. Ministerstwo Kultury – Program Ochrony Zabytków  
3. Wojewódzki Konserwator Zabytków 

 

Częścią prezentacji była także dyskusja, która rozpoczęła się od pytań dotyczących 
konkursu na najładniejszą elewację.  

Pierwsze z nich skupiło się wokół „długiej” procedury Konkursu na najładniejszą 
elewację. W odpowiedzi wyjaśniono, że w ramach pierwszej edycji konkursu, zostanie on 
ogłoszony do końca 2019 r., zgłoszenia będą przyjmowane do końca października 2020 r. 
 a rozstrzygnięcie nastąpi do 10 grudnia 2020 r. Zaplanowane terminy uwzględniają czas 
zebrania dokumentacji, uzgodnienia prac z konserwatorem zabytków i wykonanie remontu 
elewacji, tak by móc wziąć udział w konkursie. Oceniany bowiem będzie efekt finalny 
wyglądu elewacji, a wiemy, że właściciele budynków muszą mieć odpowiedni czas na 
zgromadzenie niezbędnych pozwoleń i wykonanie prac.  

Następne pytanie dotyczyło wysokości nagród w konkursie. Pan Burmistrz odpowiedział 
że, przewidziana pula nagród w konkursie to ok. 61 000 zł, która zostanie przeznaczona  
na 3 pierwsze miejsca oraz maksymalnie 3 wyróżnienia.  
 

W dalszej części dyskusji uczestnicy spotkania wskazywali kilka bardzo ważnych 
problemów. 

Pierwszym z nich było stwierdzenie, że większość instrumentów wsparcia inwestycji 
skierowanych jest tylko do właścicieli budynków mieszkalnych. Brakuje narzędzi dla 
właścicieli budynków usługowych. Jeden z uczestników spotkania zaproponował, żeby 
Urzędnicy próbowali rozmawiać z WFOŚiGW, aby stworzono dla mieszkańców Rawy 
programy specjalnie dla nich dedykowane.  

Drugim poruszonym problemem było stwierdzenie, że ul. Wyszyńskiego stała się 
„wymarłą” częścią miasta. Lokale stoją puste, nie ma podmiotów, które chcą przyjść  
i inwestować w rejonie tej ulicy. Mieszkańcy wskazywali, że jest to efekt powstawania w 
mieście galerii handlowych i sklepów wielkopowierzchniowych, co ogranicza rozwój małych 
sklepów. Do dyskusji włączył się Burmistrz Piotr Irla stwierdzając, że galerie i duże sklepy 
powstają na działkach prywatnych. Miasto ogranicza planami miejscowymi powierzchnie 
sprzedaży, jednak projektanci znajdują rozwiązania, które pozwalają na realizacje takich 
inwestycji.  

Kolejnym problemem było stwierdzenie, że nie wszyscy mieszkańcy będą chcieli 
skorzystać z proponowanych przez Urząd narzędzi wsparcia. Burmistrz Piotr Irla 
odpowiedział, że Urząd będzie zachęcał mieszkańców i ma nadzieje, że małymi krokami uda 
się zaktywizować właścicieli budynków i poprawić wygląd obszaru rewitalizacji. Być może 
procesy te zaczną się dopiero po wykonaniu inwestycji dotyczącej przestrzeni publicznej 
przez Miasto. Burmistrz Piotr Irla zachęcał mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie na 
najładniejszą elewację. Nagrody z budżetu miasta będą stanowiły wsparcie finansowe 
inwestycji odnowienia elewacji.  

 
 Spotkanie zakończyło się podsumowaniem proponowanych przez Miasto narzędzi 
wsparcia i zaproszeniem mieszkańców do zainteresowania konkursem na najładniejszą 
elewację.  
 
 
Protokół sporządziła: 
Małgorzata Kraćkowska – Wydział Gospodarki Terenami  
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