
Podsumowanie przebiegu warsztatów
 dla reprezentatywnych grup interesariuszy rewitalizacji 

zorganizowanych w dniu 11 maja 2015r. w ramach konsultacji społecznych
prowadzonych zgodnie z art. 6 ustawy o  rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza.

Przedmiotem warsztatów był projekt uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i  obszaru  rewitalizacji  miasta Kalisza.  Warsztaty miały  na celu
wypracowanie  rekomendacji  dotyczących  granic  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji miasta Kalisza.

Warsztaty  dla  reprezentatywnych  grup  interesariuszy  odbyły  się  w  dniu  11  maja  2016r.
(środa) w godz.17.30–19.30 w sali recepcyjnej – nr 38 (I piętro) w budynku Ratusza przy
ul. Główny Rynek 20.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji
zostało podane do publicznej wiadomości w następujący sposób:

 
1. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zarządzenia pod adresem:
http://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zarz/237zarz2016.pdf od dnia 29.04.2016r., 
2. w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne pod adresem:
http://bip.kalisz.pl/index.php?id=320 od dnia 29.04.2016r.,
3.  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miejskiego  Kalisza  pod  adresem
http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/w-granicach-rewitalizacji od dnia od 29.04.2016r.,
4.  na  oficjalnej  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  oraz  na  innych  tablicach  ogłoszeń
w  urzędzie  w  budynku  Ratusza  oraz  przy  ul.  Kościuszki  1A (łącznie  6  sztuk)  od  dnia
29.04.2016r.

Ponadto konsultacje społeczne były promowane poprzez:

1. ogłoszenia w lokalnej prasie – „Życie Kalisza” i „7 Dni Kalisza”, publikacja materiału w dniu
4.05.2016r.,

2. plakaty na przystankach autobusowych (6 sztuk) od dnia 6.05.2016r.,

3. plakaty na słupach ogłoszeniowych (40 sztuk) od dnia 6.05.2016r.,

4. plakaty na pylonach reklamowych znajdujących się przy Głównym Rynku i przy Złotym
Rogu (6 sztuk) od dnia 6.05.2016r.,

5. plakaty w budynku Ratusza, przy ul. Główny Rynek 20 (3 sztuki) oraz w budynku Biura
Obsługi Interesanta, przy ul. Kościuszki 1A (4 sztuki) od dnia 6.05.2016r.,

6. bezpośredni kontakt telefoniczny z radami osiedli w dniach 4–5.05.2016r.,

7. kontakt mejlowy z organizacjami pozarządowymi w dniach 5–6.05.2016r.,

8.  kontakt  z  podmiotami  gospodarczymi  (za  pośrednictwem  Fundacji  Kaliski  Inkubator
Przedsiębiorczości) w dniu 5.05.2016r.



9.  na  stronie  internetowej  Konsultacje  społeczne  Miasto  Kalisz  pod  adresem
http://konsultacje.kalisz.pl/konsultacja/konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-uchwaly-
rady-miejskiej-kalisza-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-
rewitalizacji-miasta-kalisza/ od dnia 6.05.2016r.

Liczba  osób,  które  wzięły  udział  w  warsztatach:  8 (w  tym  przedstawiciele  rad  osiedli
i organizacji pozarządowych).

Spotkanie prowadzili: Izabela Grześkiewicz - Kierownik Biura Rewitalizacji i Krzysztof Ziental
-  Główny Specjalista  ds.  koordynacji  działań  partycypacyjnych  oraz informacji i  promocji.
Spotkanie rozpoczęła Izabela Grześkiewicz, witając wszystkich zebranych podziękowała za
przybycie  a  także  poinformowała  o  dokumentowaniu  spotkania.  Krzysztof  Ziental  omówił
Diagnozę  –  delimitację  obszaru  zdegradowanego  oraz  obszaru  rewitalizacji.  Przedstawił
definicje  rewitalizacji,  obszaru  zdegradowanego,  obszaru  rewitalizacji  oraz  wskazał
negatywne zjawiska determinujące wybór  danego obszaru jako obszaru zdegradowanego
zgodnie z ustawą o rewitalizacji.  Następnie zaprezentował  dane opracowane przez Biuro
Rewitalizacji, które uzasadniały wybór jednostek urbanistycznych nr 1 – Śródmieścia oraz nr
2  –  Asnyka,  Czaszki,  Kaliniec,  Rogatka,  XXV-lecie  część  wschodnia,  jako  obszaru
zdegradowanego  miasta  Kalisza.  Ze  względu  na  najsilniejszą  koncentrację  negatywnych
zjawisk, istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gminy oraz zawierające się potencjały, jako
obszar rewitalizacji wskazano jednostkę urbanistyczną nr 1 – Śródmieście.

Z uwagi na małą liczbę uczestników spotkania zrezygnowano z podziału na oddzielne grupy
robocze  i  przeprowadzono  dyskusję  wspólną  z  uczestnikami  spotkania.  Poniżej
przedstawiono rekomendacje  zgłoszone podczas dyskusji dotyczące wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Kalisza.

Lp. Zgłaszający Uwagi, opinie i propozycje

1 Krzysztof Pietrzak

Stowarzyszenie Właścicieli 
Nieruchomości

Uważam, że tego typu mapa to jest obowiązek,
to raz, a dwa mówię, chociaż główne ulice, np.
Górnośląska.  Żeby  ludzie,  którzy  na  to
spoglądają, od razu wiedzieli jak to odnieść.   

2 Jacek Jezierski

Stowarzyszenie Głos Kaliszan

[Propozycja  rozszerzenia  obszaru  –  przyp.  Autora]
Dobrzecka do Stanczukowskiego

3 Krzysztof Pietrzak

Stowarzyszenie Właścicieli 
Nieruchomości

Na takiej  mapie  również brak jest  konkretnych
granic.  To  trzeba  zrobić.  Granice
poszczególnych dzielnic pozwolą umiejscowić to
wszystko na mapie.

4 Krzysztof Pietrzak Wydaje  mi  się,  że  nie  ma  sensu  w  tej  chwili



Stowarzyszenie Właścicieli 
Nieruchomości

rozszerzać tego obszaru.  

5 Krzysztof Pietrzak

Stowarzyszenie Właścicieli 
Nieruchomości

Tu jest dobrze wyznaczone, bo rzeczywiście te
zjawiska  negatywne  koncentrują  się  w  tych
dwóch obszarach, nr 1 i 2. Jeżeli wybieramy nr
1,  to  jest  za  dużym  obszarem,  trzeba  to
zmniejszyć.  Ustawa  umożliwia  zrobić  tzw.
podobszary.  To  by  trzeba  było  wrócić  do
programu, który jest – ZPROMiP. Tam na bazie
obszaru  nr  1,  czyli  Śródmieścia,  umieszczono
poszczególne dzielnice, je trzeba zweryfikować.
Może faktycznie powiększyć o jakąś część np.
Korczaka, ale może to za dużo.

6 Krzysztof Pietrzak

Stowarzyszenie Właścicieli 
Nieruchomości

Dlaczego mówię o takich podobszarach? Trudno
będzie pogodzić interesy takiej dzielnicy jak np.
Śródmieście,  gdzie  mieści  się  ścisłe  centrum,
Rogatka,  Harcerska  –  to  są  różne  problemy.
Łatwiej  to wydzielić  na kilka i z tych obszarów
wybrać Komitety Rewitalizacji.    

Pozostałe uwagi, opinie i propozycje dotyczyły bieżących problemów i potrzeb mieszkańców
(m.in.  remonty,  rozwiązywanie  problemów  społecznych).  Tematy  te  nie  zawierały  się  w
zakresie negocjowalnym prowadzonych konsultacji.  Bieżące problemy mieszkańców będą
przedmiotem kolejnych etapów konsultacji w procesie rewitalizacji. 

Ponownie  rekomendowano  prowadzenie  konsultacji  bezpośrednio  wśród  mieszkańców,
w poszczególnych kwartałach miasta. Zwrócono także uwagę na konieczność prowadzenia
działań edukacyjnych dot.  rewitalizacji  wśród mieszkańców,  szczególnie wśród młodzieży,
poprzez jednostki oświatowe.

Z  uwagi  na  sugestie  uczestników  spotkania  dotyczące  czytelności  mapy  prezentującej
granice  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  do  niniejszego  podsumowania
dołącza się pomocniczo dodatkową mapę tych obszarów z uwzględnieniem nazw głównych
ulic. 

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

         /…/

Artur Kijewski

Wiceprezydent Miasta Kalisza


