
Protokół z posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji 

z dnia 10 marca 2022 roku 

 

W dniu 10 marca 2022 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta  Rawa Mazowiecka odbyło 

się posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji. 

 

Na posiedzeniu obecni byli:  

1. Piotr Irla 

2. Artur Piotrowski 

3. Mariusz Szadkowski 

4. Dorota Zakonnik 

5. Paweł Piątkiewicz 

6. Karolina Gawot 

7. Magdalena Bernacik 

8. Bożena Sukiennik 

9. Teresa Sekuter 

10. Agnieszka Zimecka 

11. Marcin Broniarczyk 

12. Krystyna Florczak 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Realizacja zadania dotyczącego przestrzeni publicznej - informacja na temat prac 
wykonanych w okresie od poprzedniego posiedzenia zespołu zadaniowego w grudniu 
ubiegłego roku do obecnego posiedzenia oraz omówienie zaplanowanych prac. 

3. Realizacja projektu dotyczącego poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze 
rewitalizacji – ogłoszenie trzeciej edycji konkursu na najładniejszą elewację.  

4. Informacja na temat działań podejmowanych w ramach działalności RCOP od czasu 
poprzedniego posiedzenia zespołu w grudniu ubiegłego roku oraz działań zaplanowanych na 
kolejny okres.  

5. Dyskusja z członkami zespołu zadaniowego na temat podejmowanych lub planowanych 
działań, które wpisują się w realizację celów LPR. 

6. Wolne wnioski i dyskusja 

Ad. 2 Zadanie dotyczące przestrzeni publicznej 

Na Placu Piłsudskiego kontynuowane są prace związane z układaniem nawierzchni, rozpoczęła 
się także pielęgnacja drzew, przygotowywane jest podłoże pod trawniki. Na Placu Wolności 
zakończyły się prace związane z siecią kanalizacyjną, obecnie trwają prace branży 
energetycznej, następnie planuje się rozpoczęcie prac drogowych oraz wykonanie docelowej 



trasy w kierunku ulicy Wyszyńskiego. W kwietniu planowane jest rozpoczęcie na ulicy 
Kościuszki prac związanych z kanalizacją oraz robót drogowych. Zaplanowane prace obejmą 
także skrzyżowanie ulic Kościuszki i Fawornej. Na rewitalizowanej przestrzeni pozostanie tylko 
umieścić obiekty małej architektury – kosze na śmieci, ławki, rzeźby, oraz dokonać  nasadzenia. 
Pojawią się także tablice informacyjne. Podczas posiedzenia zasygnalizowano problemy ze 
skrętem w lewo z ulicy Miłej w Warszawską występujące w godzinach porannego szczytu.  

Ad. 3  Projekt dotyczący poprawy zasobów mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 

W styczniu została ogłoszona trzecia edycja konkursu na elewacje, który jest jednym z 

instrumentów wdrożonych w ramach realizacji projektu. W kwietniu informacja o konkursie 

zostanie dostarczona mieszkańcom. W listopadzie 2021 roku została natomiast przyjęta 

uchwała obniżająca wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze stanowiącym strefę ścisłej 

ochrony konserwatorskiej. Podczas posiedzenia zgłoszono propozycję  opracowania konkursu 

na ukwiecenie balkonów, ogródków i elewacji budynków. 

 

Ad. 4 Działania podejmowane w ramach działalności RCOP 

Organizacje pozarządowe korzystają z pomieszczeń Rawskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych. Nadal są także organizowane szkolenia dla organizacji. W styczniu i lutym 
odbyło się kilka spotkań w ramach  webinariów dla organizacji pozarządowych pn. Oswajamy 
Polski Ład. Na 10 marca zaplanowano szkolenie pn. Projekty, które wygrywają. Organizacje 
pozarządowe biorą udział w projektach, np. dotyczących zapewnienia asystenta osobistego 
osobie z niepełnosprawnością. Zostały także złożone wnioski o dofinansowanie dotyczące 
doposażenia ośrodka dla bezdomnych oraz organizacji zajęć dla seniorów. Dużym 
zainteresowaniem cieszy się także projekt tzw. lodówki społecznej. Zostanie on jednak 
zmodyfikowany o tyle, że nie będzie już prowadzona zbiórka ubrań. 

Ad. 6 Wolne wnioski i dyskusja 

Jedna z osób uczestniczących w posiedzeniu zauważyła także, że na terenie miasta powinno 
się znaleźć więcej rond, jednak istotnym problemem, dotyczącym tej kwestii, jest zbyt gęsta 
zabudowa w miejscach, w których przydałyby się ronda. Zgodzono się natomiast co do tego, 
że należałoby podjąć działania propagujące ruch rowerowy.  

 

 

        Protokolant                                                                                     Przewodniczący 

   Krystyna Florczak                                                             Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji                                     

                                                                                                                       Piotr Irla 

                                                                                                 Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka 


