
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje  
projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 
Miasteczko Śląskie 

 
Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) 
od dnia 16 września 2022 r. do dnia 17 października 2022 r. przeprowadzone zostały 
konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie. 
Celem konsultacji społecznych było zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii  
i propozycji dotyczących ww. obszarów. 
 
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach: 
1. Zbierania uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: 
a. drogą elektroniczną na adres e-mail: um@miasteczko-slaskie.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”. 

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. 
Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt 
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 
rewitalizacji”. 

c. bezpośrednio w sekretariacie urzędu w budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku 
Śląskim w godzinach pracy Urzędu. 

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie 
proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

3. Zbierania uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru 
telefonu.  
 

Formularz konsultacyjny oraz projekt  uchwały wraz z załącznikami graficznymi, dostępne były 
od 16 września 2022 r.: 

 w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, ul. Rynek 8, 
42- 610  Miasteczko Śląskie w sekretariacie urzędu w godzinach pracy Urzędu; 

 w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta Miasteczko Śląskie 
(https://miasteczko-slaskie.pl/) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie 
Informacji Publicznej (https://miasteczkoslaskie.bip.net.pl/). 

 
Jedną z form konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  
w Miasteczku Śląskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji gminy Miasteczko Śląskie, było zbieranie uwag w formie papierowej oraz 
elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.  
 
W formularzu zawarte były dwa pytania otwarte. Brzmiały one następująco: 
1. Jeśli masz komentarze lub sugestie dotyczące treści projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Miasteczko 
Śląskie, to napisz je poniżej. 



2. Jeśli masz inne komentarze lub sugestie dotyczące obszaru rewitalizacji , to napisz je 
poniżej. 

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wypełniony 
formularz konsultacyjny.  
 
Uwagi dotyczące  projektu ww. uchwały można było również zgłaszać podczas spotkania 
konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 12.10.2022 r., o godzinie 18:00 w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24.   

 
Na spotkaniu przedstawione zostały wyniki przeprowadzonej diagnozy dla Miasta Miasteczko 
Śląskie w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta,  
a także propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uczestnicy mieli 
możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad 
przedstawionymi propozycjami dotyczącymi założeń programu oraz zadawania pytań 
 
Podczas spotkania  zgłoszono szereg uwag i wyjaśniono wiele kwestii.   
 
Informacje szczegółowe dotyczące spotkania konsultacyjnego: 
 
1. Temat, miejsce i czas spotkania 
 
W dniu 12.10.2022 r. o godzinie 18:00  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku 
Śląskim, ul. Srebrna 24, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami Miasta Miasteczko 
Śląskie w sprawie wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
Spotkanie zorganizowano w ramach konsultacji społecznych trwających od  dnia 16 września 
do dnia  17 października 2022 r. Spotkanie trwało od godziny 18:00 do godziny 19:30. 
Organizatorem spotkania był Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim. Spotkanie było 
moderowane. 

 
2. Uczestnicy 
 
W spotkaniu otwartym uczestniczyli: 

 Michał Skrzydło - Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie 

 Michał Napieralski - przedstawiciel firmy ECOEN CONSULT Sp. z o.o., moderator 

 Jerzy Jóźwik - przedstawiciel firmy ECOEN CONSULT Sp. z o.o., 

 radni i mieszkańcy Miasta Miasteczko Śląskie, 

 pracownicy Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim 

  
3. Przebieg spotkania  
 
Spotkanie zostało rozpoczęte przez moderatora, który przedstawił planowany przebieg 
spotkania, wyjaśnił czym jest rewitalizacja oraz przybliżył rolę mieszkańców w procesie 
rewitalizacji, następnie przedstawił temat i cel konsultacji społecznych. W dalszej kolejności 
moderator przybliżył zebranym uwarunkowania prawne oraz pojęcie obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji, a także wyjaśnił w jaki sposób zostały wyznaczone granice 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy.  
 



W kolejnej części spotkania, moderator przedstawił wyniki przeprowadzonej diagnozy  
w zakresie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy oraz wskazał 
propozycję granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  
 
Już w trakcie prezentacji  poruszono zagadnienie dotyczące możliwości powiększenia obszaru 
rewitalizacji. Wyjaśniono, że Ustawa o rewitalizacji  z dnia 9 października 2015 r. narzuca 
ograniczenia dotyczące powierzchni i liczby ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji, 
mianowicie obszar ten „nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być 
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy”. Podkreślono, że obszar 
rewitalizacji musi być zamieszkiwany, a także musi to być obszar, na którym pojawiają się 
problemy społeczne. 
 
Na zakończenie  prezentacji, przedstawiono obecnym informacje, na temat możliwych form  
wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Po zakończeniu części informacyjnej otwarto 
dyskusję. Na pytania odnoszące się do proponowanego obszaru zdegradowanego  i obszaru 
rewitalizacji odpowiedzi udzielał moderator.  
 
W dalszej części spotkania, uczestników interesowało jaki jest dalszy proces rewitalizacji  
i jakich uzgodnień będzie wymagać wyznaczony obszar, a w przyszłości Gminny Program 
Rewitalizacji. Ponadto w dyskusji poruszono i wyjaśniono kwestię doboru jednostek 
porównawczych oraz wyznaczania obszarów zdegradowanych, a także zasady oceny zjawisk 
kryzysowych w sferze społecznej. Przeanalizowano kwestię możliwości objęcia obszarem 
zdegradowanym i rewitalizowanym m. innymi obszaru rynku w Miasteczku Śląskim oraz 
zabytkowego kościoła, niestety ze względu na lokalizację powyższych obiektów na obszarach 
Okręgów Wyborczych 3 i 4, na których nie zostały delimitowane obszary zdegradowane, nie 
stwierdzono takiej możliwości. Zgłoszono uzasadnione uwagi dotyczące przeformułowania 
zapisów dotyczących zjawisk kryzysowych w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, co 
spowodowało zmniejszenie ilości zjawisk kryzysowych dla Okręgów wyborczych nr 6 i 8, oraz 
dotyczące zjawisk kryzysowych w sferze społecznej, tak aby nie budziły wątpliwości 
interpretacyjnych. Po przeanalizowaniu powyższego stwierdzono, że powyższe zmiany nie 
spowodują konieczności zmiany wyznaczonych obszarów zdegradowanych. Ponadto 
zwrócono uwagę na konieczność dokonania korekt edytorskich tekstu diagnozy.  
  
Po wyczerpaniu pytań i komentarzy uczestników spotkania, dyskusja została zamknięta oraz 
podziękowano zgromadzonym za aktywny udział. Moderator przypomniał o możliwości 
zgłoszenia uwag także po spotkaniu w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej. 

 
Ostatnią formą konsultacji społecznych było zbieranie uwag ustnych przekazywanych  
z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu.  
 
Wszystkie podmioty zainteresowane rewitalizacją, w tym: samorząd, instytucje pozarządowe, 
podmioty gospodarcze oraz mieszkańcy, miały możliwość  podzielenia się swoimi uwagami  
w środy  (21.09.2022 r., 28.09.2022 r., 05.10.2022 r., 12.10.2022 r.) od godziny 09:00 do 12:00, 
a także w piątki  (16.09.2022 r., 23.09.2022 r.,  30.09.2022 r., 07.10.2022 r., 14.10.2022 r.) od 
godziny 15:00 do 18:00 pod numerem telefonu 576937852.  
 
W ramach prowadzonych dyżurów telefonicznych nie wpłynęła żadna uwaga.  


