
         

Żyrardów, grudzień 2020 r./styczeń 2021r.

RAPORT 

Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY 
W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŻYRARDOWA 
DO ROKU 2030



Konsultacje  społeczne  dotyczące  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu

Rewitalizacji Żyrardowa do roku 2030 (zwanego dalej Programem) to zwieńczenie prawie 5 letniego okresu

prac  nad  przygotowywaniem  się  miasta  wraz  z  interesariuszami  do  procesu  rewitalizacji  prowadzonego

zgodnie z obowiązującą Ustawą o rewitalizacji (2015 r.). 

Po  dokonaniu  kompleksowej  diagnozy  dla  całego  miasta  przyjęto  w  sierpniu  2018  r.  uchwałę

delimitacyjną1,  w  której  wyznaczony  został  obszar  rewitalizacji.  Następnie  prowadzone  były  szczegółowe

analizy i pogłębione prace diagnostyczne mające na celu jak najlepszą charakterystykę obszaru rewitalizacji,

tak  aby  móc  zaplanować  dla  niego  adekwatne  do  potrzeb  i  problemów  działania  i  przedsięwzięcia  oraz

zbudować wizję jego przyszłości. Składały się na nie:

 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w Żyrardowie – analiza w sferze społecznej,

 Pogłębiona charakterystyka obszaru rewitalizacji w Żyrardowie – analiza w sferze gospodarczej,

 Diagnoza stanu ekonomii  społecznej na terenie miasta Żyrardowa wraz z określeniem kluczowych

potrzeb w tym zakresie oraz sposobów fnansowania działań;

 Pogłębiona  diagnoza  sfery  funkcjonalno-przestrzennej  dla  obszaru  rewitalizacji  wyznaczonego dla

miasta Żyrardowa,

 Pogłębiona diagnoza techniczna i zabytkoznawcza dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta

Żyrardowa,

 Pogłębiona  diagnoza  w sferze  środowiskowej  dla  obszaru  rewitalizacji  wyznaczonego  dla  miasta

Żyrardowa,

 Analiza potencjałów obszaru rewitalizacji wyznaczonego dla miasta Żyrardowa.

Zarówno na etapie diagnostycznym, jak i  opracowywania Programu przeprowadzono szereg rozmów

oraz  konsultacji  w  różnych  formach  z  mieszkańcami  i  interesariuszami  procesu  rewitalizacji.  Wydział

Rewitalizacji i Rozwoju, jako koordynator prac nad programem, inicjował i organizował działania edukacyjne,

partycypacyjne oraz aktywizujące do wspólnego kształtowania przyszłości żyrardowskiej rewitalizacji.  Szereg

wydarzeń  na  etapie  przygotowywania  szczegółowej  diagnozy  przeprowadzonych  zostało  w ramach

wdrażanego  Programu  edukacyjno-  partycypacyjnego2,  który  stanowił  jeden  z  elementów  projektu

Rewitalizacja  Miasta  Żyrardowa  motorem  przemian  społeczno-gospodarczych  w  konkursie  Modelowa

Rewitalizacja Miast.

Pogłębioną  charakterystykę  obszaru  rewitalizacji  wykonano w oparciu  o  dane  ilościowe i jakościowe

(tab.1).  Zostały  one  zebrane  na  podstawie  wywiadów  indywidualnych  w gospodarstwach  domowych,

wywiadów grupowych, badań ankietowych (PAPI), inwentaryzacji oraz analizy baz danych i  kwerendy. Zebrane

1 Uchwała  nr  LIX/456/18  Rady  Miasta  Żyrardowa  z dnia  30  sierpnia  2018  r.  w sprawie  wyznaczenia  obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa.
2 http://rewitalizacja.zyrardow.pl/partycypacja/
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informacje  o  przestrzeni  obszaru  rewitalizacji  i jego  mieszkańcach  uzupełniono  podczas  organizowanych

spotkań z mieszkańcami, spacerów badawczych i mobilnych punktów konsultacyjnych (tab. 2). Po rozpoczęciu

prac nad opracowywaniem Programu, w II kwartale 2019 r., rozpoczęto równolegle zbieranie kart projektów

rewitalizacyjnych.  W konsekwencji  wpłynęło  ponad  80  kart  projektów  od  mieszkańców,  przedsiębiorców

i innych interesariuszy.  Można było je  złożyć w Biurze  Obsługi  Klienta UMŻ, przez udostępniony formularz

elektroniczny lub mailowo na adres  rewitalizacja@zyrardow.pl.  Celem udzielania  szczegółowych informacji

i zachęcenia do składania kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych organizowano mobilne punkty konsultacyjne

i spacery badawcze (tab. 8). W trakcie realizacji  tych działań mieszkańcy mogli porozmawiać z Prezydentem

Miasta  Żyrardowa,  przedstawicielami  Urzędu  Miasta  Żyrardowa  oraz  zewnętrznymi  konsultantami.

Podejmowana  tematyka  dotyczyła  przede  wszystkim  problemów  i wyzwań,  z którym  zmagają  się  osoby

zamieszkujące obszar rewitalizacji oraz potencjałów tej części miasta. Zgromadzone karty projektów, pomysły

mieszkańców  i wnioski  z organizowanych  wydarzeń  zostały  uwzględnione  w Programie,  celem  stworzenia

dokumentu odpowiadającego na realne potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Tab. 1. Przeprowadzone badania wykorzystane do sporządzenia pogłębionych diagnoz obszaru rewitalizacji

Lp. Badanie Liczba badań

1.
Wywiady kwestionariuszowe wśród mieszkańców obszaru

rewitalizacji
2148

2.
Wywiady kwestionariuszowe wśród przedsiębiorców obszaru

rewitalizacji
101

3.
Indywidualne wywiady z przedstawicielami instytucji

działających na obszarze rewitalizacji
29

4. Indywidualne wywiady z przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji 15

5.
Zogniskowane wywiady grupowe z różnymi grupami

interesariuszami
9

6.
Badania ankietowe wśród organizacji pozarządowych

działających w Żyrardowie
19

7. Panel ekspercki 1

Źródło: opracowanie własne
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Tab. 2. Przeprowadzone konsultacje z interesariuszami służące do sporządzenia Programu w 2019 r.3

Lp. Wydarzenie
Liczba

wydarzeń

Liczba

uczestników
Cel organizacji

1. Spotkanie z mieszkańcami 6 121 opracowanie diagnoz

2. Spacer badawczy 7
113

opracowanie diagnoz/ zbieranie

kart projektów

3. Mobilny punkt konsultacyjny 8
395

opracowanie diagnoz/ zbieranie

kart projektów

Źródło: opracowanie własne

Oprócz konsultacji społecznych w kwestiach dotyczących realizacji Programu podjęto działania, mające

na celu aktywizację i integrację lokalnej społeczności (tab. 3). Oferta wydarzeń została dostosowana zarówno

dla najmłodszych mieszkańców obszaru rewitalizacji (np. mikrofestyn dot. czytelnictwa), jak i tych starszych  

(np.  potańcówka).  Część wydarzeń była promowana jako rodzinne imprezy  (np.  gry miejskie,  czy  spacery

z przewodnikiem).  Podczas  wydarzeń  uczestnikom  w atrakcyjny  sposób  starano  się  przekazać  informacje  

o żyrardowskiej historii, tradycjach, dziedzictwie kulturowym i rewitalizacji.

Tab. 9. Zrealizowane działania aktywizujące lokalną społeczność w 2018 r. i 2019 r.4

Lp. Wydarzenie Liczba wydarzeń Liczba uczestników

1. Mikro-festyn 5 1250

2. Gry miejskie 4 224

3. Spacer z przewodnikiem 6 151

Razem 14 1625

Źródło: opracowanie własne

Ważnym  nośnikiem  komunikacyjnym  jest  dedykowana  strona  internetowa

www.rewitalizacja.zyrardow.pl oraz  profl  na  facebooku  „Rewitalizujemy  Żyrardów”.  Stanowią  one  istotne

źródło  wiedzy  o  podejmowanych  działaniach  rewitalizacyjnych,  zarówno  w  sferze  infrastrukturalnej  

jak i społecznej.

3 http://rewitalizacja.zyrardow.pl/partycypacja/
4 http://rewitalizacja.zyrardow.pl/partycypacja/
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Konsultacje społeczne projektu Programu zostały zrealizowane na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w zw.

z art. 6 Ustawy o rewitalizacji. Ich celem było pozyskanie uwag, opinii, propozycji zmian do projektu Programu.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od 20 listopada 2020 r. do 20 grudnia 2020 r.  Poprzedzone one były

obwieszczeniem  Prezydenta  Miasta  Żyrardowa  o  rozpoczęciu  konsultacji  społecznych  projektu  Gminnego

Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030 (Zarządzenie nr 413/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.)

dostępnym  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronach  www.zyrardow.pl oraz

www.rewitalizacja.zyrardow.pl.

Interesariusze procesu rewitalizacji  w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji, w szczególności:

1)  mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji  oraz  właściciele,  użytkownicy  wieczyści  nieruchomości  

i podmioty  zarządzające  nieruchomościami  znajdującymi  się  na  tym  obszarze,  w  tym  spółdzielnie

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy gminy i inni niż wymienieni w pkt 1); 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

4)  podmioty  prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy  działalność  społeczną,  w  tym

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

6) organy władzy publicznej;

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6) realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

Projekt  Programu  wraz  z  załącznikami  był  dostępny  od  dnia  13.11.2020  r.  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej  Urzędu  Miasta  Żyrardowa,  stronach  internetowych  Miasta  Żyrardowa: www.zyrardow.pl oraz

www.rewitalizacja.zyrardow.pl oraz  w  Biurze  Obsługi  Klienta  Urzędu  Miasta  Żyrardowa.  Dodatkowo

5
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O REWITALIZACJI

20.11.-20.12.2020 r.

Odbiorcy konsultacji

Dostępność projektu Programu



przygotowano  i  opublikowano  także  skrót  Programu  i  jego  podstawowych  treści,  tak  aby  ułatwić

interesariuszom zapoznanie się z nim.

Ze  względu  na  szczególny  czas  prowadzenia  konsultacji  społecznych  związany  z  zaostrzeniami

spowodowanymi  rozwojem  pandemii  i  ścisłym  reżimem  sanitarnym  prowadzący  konsultacje  musiał

dopasować formy do zaistniałej sytuacji. Wypełniając wytyczne ustawowe oraz jednocześnie mając na uwadze

bezpieczeństwo  zarówno  interesariuszy,  jak  i  pracowników  przeprowadzających  proces  konsultacji

zdecydowano się na:

 spotkanie informacyjne dla interesariuszy w formie zdalnej poprzez platormę zoom (30.11.2020 r.

godz. 17.00-19.00), 

 debatę w formie zdalnej poprzez platormę zoom (7.12.2020 r. w godz. 15.00-17.00),

 zbieranie uwag w formie ustnej w trakcie wyznaczonych dyżurów telefonicznych 

(w dniach 01.12.2020 r., 08.12.2020 r. 15.12.2020 r.  w godzinach od 9.00 do 12.00) 

 zbieranie uwag w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą formularza.

Formularz do zgłaszania uwag, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu, był dostępny na stronie

podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie ofcjalnej miasta www.zyrardow.pl oraz na

stronie rewitalizacja.zyrardow.pl, a także w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II

nr 1. Podczas konsultacji zamieszczany był także w czacie platormy zoom. 

Formularz z uwagami i uzasadnieniem można było przekazać do dnia 20.12.2020 r.:

1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zyrardow.pl.

2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju, Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła

II nr 1, 96 – 300 Żyrardów. 

3. osobiście: 

 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, w godzinach urzędowania.
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Formy konsultacji społecznych

Formularz zgłaszania uwag



Starano się z informacjami o samych konsultacjach oraz poszczególnych w ramach nich spotkaniach

dotrzeć do jak najszerszego grona interesariuszy poprzez:

 zamieszczanie  informacji  na  stronach  internetowych  www.zyrardow.pl oraz

www.rewitalizacja.zyrardow.pl,

 zamieszczanie informacji i zaproszeń na kolejne wydarzenia na portalu społecznościowym Facebook,

(fanepage Urzędu Miasta, fanpage Rewitalizujemy Żyrardów),

 lokalne media – tygodnik „Życie Żyrardowa”,

 wysłanie maili z zaproszeniem na konsultacje na adresy osób/instytucji zgłaszających przedsięwzięcia

do Programu,

 wysłanie maili z zaproszeniem na konsultacje do wydziałów i jednostek miejskich,

 wysłanie maili z zaproszeniem do radnych.
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Spotkanie  rozpoczął  Prezydent  Miasta  Żyrardowa.  Następnie  zaprezentowano strukturę Programu  

i jego najważniejsze treści, w tym m.in. przedstawiono najważniejsze problemy i potrzeby obszaru rewitalizacji

oraz kierunki działań niezbędnych do wyprowadzania go z kryzysu w podziale na sfery: społeczną, gospodarczą,

funkcjonalno–przestrzenną  i  zabytkoznawczą,  techniczną  i  środowiskową.  Podkreślono  rolę  organizacji

społecznych  przy  wdrażaniu  rewitalizacji.  Zwrócono  uwagę  na  opisane  w  Programie  potencjały  obszaru

rewitalizacji.  Następnie  zaprezentowano  proponowaną  wizję  i  misję  obszaru  rewitalizacji  oraz  historię

zgłaszania projektów. Poproszono w szczególności wnioskodawców o ich weryfkację. Przekazano informacje

nt.  planowanych do przyjęcia uchwał/aktualizacji  i  instrumentów niezbędnych do prawidłowego wdrażania

rewitalizacji  w mieście.  Na koniec wskazano proponowany system zarządzania rewitalizacją w Żyrardowie  

i harmonogram dalszych działań oraz zaproszono do dyskusji.
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PRZEBIEG KONSULTACJI

SPOTKANIE OTWARTE W FORMIE ZDALNEJ (30.11.2020)



Dyskusja odbywała się poprzez bezpośrednie zabieranie głosu przez uczestników spotkania oraz poprzez

czat. Główne wątki podejmowane podczas dyskusji:

 konieczność uzupełnienia przedsięwzięć z zakresu aktywizacji osób starszych, rozwoju ekonomii społecznej, 

wsparcia dzieci i młodzieży;

 konieczność weryfkacji i uzupełnienia o dodatkowe adresy przedsięwzięcia nr 1 w Programie tj. Programu 

remontowego budynków mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu;

 stworzenie programu rozwoju turystyki w mieście;
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 skorzystania z doświadczeń Łodzi w zakresie kwestii mieszkaniowych;

 weryfkacja  przedsięwzięć  społecznych  zawartych  w  Programie  pod  kątem  rozszerzenia  katalogu

realizatorów o organizacje społeczne (tak jak np. przedsięwzięcie 33);

 uzupełnienie Przedsięwzięcia Eko-Żyrardów o działania edukacyjne;

 prawo pierwokupu na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W dniach 01.12.2020, 08.12.2020 i 15.12.2020 r. w godzinach od 9.00 do 12.00 pracownicy Wydziału

Rozwoju i  Rewitalizacji  UM Żyrardów byli  do dyspozycji  interesariuszy  pod specjalnym numerem telefonu

(665 666 288)  przeznaczonym do konsultacji.  Mieli  oni  możliwość  zadawania  pytań oraz  zgłaszania  uwag  

w formie ustnej.
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DYŻURY TELEFONICZNE  

(01.12.2020, 8.12.2020, 15.12.2020 )

DEBATA (07.12.2020)



  

Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Grzonkowski – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Rewitalizacji Urzędu

Miasta  Żyrardowa,  powitał  uczestników,  przedstawił  cel  i  tematy  debaty.  Następnie  zgodnie

 z programem podjęto próby dyskusji  wokół zaproponowanych zagadnień tj.  potencjałów obszaru

rewitalizacji  (E.Masierek),  wizji  obszaru  rewitalizacji  zbudowanej  na  dziedzictwie  historycznym  

i  kulturowym  miasta  (M.Badeńska-Stapp)  oraz  zaproponowanych  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych

(J.Grzonkowski). Wątki podejmowane przez uczestników debaty:

 rola placówek oświatowych w rozwoju społecznym, gospodarczym, kulturalnym miasta; 

 dzieci  mieszkające na  obszarze  rewitalizacji  korzystają  ze  szkół  poza  obszarem rewitalizacji;

postulat włączenia szkół spoza obszaru rewitalizacji w zapisy Programu;

 konieczność doposażenia szkół w sprzęt komputerowy;

 przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu;

 harmonogram programu remontowego (dot. przedsięwzięcia nr 1);

 potrzeba wykorzystania/zastosowania idei miast inteligentnych w rewitalizacji;

 konieczność podejmowania działań na rzecz uruchamiania w większym zakresie partycypacji

społecznej,  w  szczególności  potrzeba  aktywizacji  mieszkańców  budynków  do  planowanych

remontów na obszarze rewitalizacji;

 konieczność podejmowania akcji promocyjnych gminnego programu rewitalizacji;

 konieczność prac nad komunikacją w mieście i zbiorczą informacją w szczególności nt. części

zabytkowej  („wszystko się wie w jednym miejscu”);

 wielkość budżetu Programu obejmująca aktualnie 200 mln zł - na ile jest realna?;

 czy jest możliwość wznoszenia nowej zabudowy na obszarze rewitalizacji?
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Raport  z  przeprowadzonych  konsultacji  podany  został  do  publicznej  wiadomości  na  stronie

podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na ofcjalnej stronie miasta www.zyrardow.pl

oraz na stronie  www.rewitalizacja.zyrardow.pl,  a  także przekazano raport bezpośrednio do osób  

i instytucji zgłaszających uwagi. Jest on także dostępny w siedzibie Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju,

Urząd Miasta Żyrardowa, Pl.  Jana Pawła II  nr 1, 96 – 300 Żyrardów oraz  w Biurze Obsługi Klienta

Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1.
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Informacja o wynikach konsultacji



Lp.

Część dokumentu,

do którego odnosi

się uwaga (zgodnie

ze spisem

treści)/numer

strony

Uwaga/ proponowana zmiana Uzasadnienie
Przyjęcie lub odrzucenie uwagi

wraz z uzasadnieniem

1.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Dodanie adresu Wyszyńskiego 11
Karta projektu została złożona 11.09.2019 r.

Uwaga została uwzględniona

2.
Przedsięwzięcia
uzupełniające

Żyrardowski Program Oddłużenia 

Przedsięwzięcie polegać będzie na wprowadzeniu programu,
który pomoże wyjść z zadłużenia lokatorom lokali gminnych.
Program ma mieć na celu zapobieganie eksmisji, zwiększenie

poczucia bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu

Uwaga została uwzględniona

3.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Ditricha 8

Konieczność zagospodarowania terenu wokół budynku-
zieleń, ławki, oświetlenie, wyznaczenia miejsc parkingowych;

postawienia pergoli. Uwaga została uwzględniona

4.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Spokojna 28 i 32

Konieczność przeprowadzenia remontu dachów, klatek
schodowych, podwórek i doposażenia budynków w CO.

Uwaga została uwzględniona
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Przedsięwzięcie nr 1

5.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Kilińskiego 20, 22

Konieczność przeprowadzenia remontu dachów, klatek
schodowych, naprawy elewacji, zagospodarowania i remontu
podwórek, naprawy komórek, doposażenia budynków w CO,

budowy wiat śmietnikowych z fotopułapkami.
Uwaga została uwzględniona

6.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Łukasińskiego 24

Konieczność przeprowadzenia remontu dachu, elewacji
zewnętrznej, klatek schodowych, zagospodarowania

podwórka i doposażenia budynku w CO. Uwaga została uwzględniona

7.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Mielczarskiego 5,7,9

Konieczność przeprowadzenia remontu dachów z
dociepleniem, remontu klatek schodowych, doposażenia

budynków w CO, budowy wiaty śmietnikowej z fotopułapką. Uwaga została uwzględniona

8.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Mireckiego 60 bl. 2

Konieczność zagospodarowania terenu wokół budynku-
zieleń, wyznaczenia miejsc parkingowych; wymiany instalacji
wodno-kanalizacyjnej; remontu dachu, elewacji i chodnika;

budowy wiaty śmietnikowej.
Uwaga została uwzględniona

9.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Mireckiego 68

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachu, elewacji, klatek schodowychi wymiany pionów
wodno-kanalizacyjnych, termoizolacji fundamentów

budynku, doposażenia w CO.
Uwaga została uwzględniona

10.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Mireckiego 99

Konieczność przeprowadzenia remontu dachu, klatki
schodowej, naprawy komórek, doposażenia budynku w CO,

budowy wiaty śmietnikowej. Uwaga została uwzględniona

11.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu 
1 Maja 54

Konieczność przeprowadzenia remontu klatek schodowych,
wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowy wiaty

śmietnikowej.
Uwaga została uwzględniona
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Przedsięwzięcie nr 1

12.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Ossowskiego 25 bl. 3 i bl. 4 oraz Ossowskiego

27

Konieczność zagospodarowania terenu wokół budynków –
zieleń, ławki, wyznaczenie miejsc parkingowych; wymiany

instalacji wodno-kanalizacyjnej; remontu dachów i elewacji. Uwaga została uwzględniona

13.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Mireckiego 70

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachu, elewacji, klatek schodowych i wymiany pionów

wodno-kanalizacyjnych; postawienia wiaty śmietnikowej. Uwaga została uwzględniona

14.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Mireckiego 64

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachu, klatek schodowych, wymiany pionów wodno-

kanalizacyjnych; izolacji podmurówki budynku. Uwaga została uwzględniona

15.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
W.Łukasińskiego 18/20

Konieczność naprawy elewacji oraz rampy komunikacyjnej,
remontu klatek schodowych.

Uwaga została uwzględniona

16.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościelna 7c

Konieczność przeprowadzenia remontu klatki schodowej,
elewacji, podłączenia CO i gazu. 

Uwaga została uwzględniona

17.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 osiedla
Mireckiego 58/60 oraz adresów Kościelna

4,6,8, Kościuszki 31, 33, 35a, 37, 43

Konieczność zagospodarowania terenu przy budynku oraz
przyległego wspólnego dla osiedla; budowy pergoli

śmietnikowej. Uwaga została uwzględniona

18. Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
B.Limanowskiego 37A

Konieczność zagospodarowania i równania terenu wokół
budynku/przebudowy instalacji kanalizacyjnej.

Uwaga została uwzględniona

18



Przedsięwzięcie nr 1

19.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościelna 11

Konieczność przeprowadzenia remontu klatek schodowych i
elewacji.

Uwaga została uwzględniona

20.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu 
1 Maja 10

Konieczność remontu elewacji, dachu, klatki schodowej.

Uwaga została uwzględniona

21.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu 
 Jana Dekerta18

Konieczność remontu elewacji, klatek schodowych,
podwórka; wymiany okien w klatkach schodowych.

Uwaga została uwzględniona

22.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
 1 Maja 31 ofcyna, 1 Maja 33A

Konieczność remontu elewacji, klatek schodowych,
podwórek; doposażenia w CO.

Uwaga została uwzględniona

23.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Sienkiewicza 2, POW 4

Konieczność remontu elewacji, klatki schodowej, podwórka –
terenu przyległego do budynku.

Uwaga została uwzględniona

24.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Narutowicza 21, 23A i B, Szulmana 20

Konieczność remontu dachu, naprawy elewacji, klatek
schodowych.

Uwaga została uwzględniona

25.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Żabia 3, Wyspiańskiego 5. 

Konieczność remontu dachu, naprawy elewacji, klatek
schodowych.

Uwaga została uwzględniona
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26.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Sienkiewicza 11.

Konieczność remontu dachu, naprawy elewacji, klatki
schodowej.

Uwaga została uwzględniona

27.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Sienkiewicza 10 

Konieczność remontu elewacji, klatek schodowych,
podwórka.

Uwaga została uwzględniona

28.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Mostowa 7, 11 Listopada 32

Konieczność remontu elewacji, klatek schodowych,
podwórka.

Uwaga nie została uwzględniona,
gdyż zgłoszony adres występuje 
poza wyznaczonym obszarem 
rewitalizacji.

29.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Dekerta 8/10 

Konieczność remontu dachu, klatek schodowych, podwórka,
doposażenia w CO.

Uwaga została uwzględniona

30.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu 
1 Maja 38

Konieczność rozbiórki budynku ofcyny, remontu klatek
schodowych, podwórka.

Uwaga została uwzględniona

31.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Dekerta 2B

Konieczność remontu dachu wraz z dociepleniem
dachu/strychu.

Uwaga została uwzględniona

32.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Dekerta 12 

Konieczność remontu elewacji budynku z dociepleniem oraz
zagospodarowania terenu podwórka, wymiany chodnika,

ciągu pieszego w ulicy Dekerta. Uwaga została uwzględniona
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33.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Gen.J.Hallera 4

Konieczność zagospodarowania terenu przy budynku oraz
przyległego wspólnego dla osiedla; budowy pergoli

śmietnikowej.

Uwaga nie została uwzględniona,
gdyż zgłoszony adres występuje 
poza wyznaczonym obszarem 
rewitalizacji.

34.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Strażacka 3

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
schodów.

Uwaga została uwzględniona

35.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Leszno 21, 23, 25, 42, 44, 46, 48, 50, 52 

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachów, elewacji, klatek schodowych, doposażenia w CO.

Uwaga została uwzględniona

36.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Jana Kilińskiego 39, 42, 44, 

Jasna 5

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachów, elewacji, klatek schodowych.

Uwaga została uwzględniona

37.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
1 Maja 76, 1 Maja 82

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachów.

Uwaga została uwzględniona

38.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Ludwika Waryńskiego 25, 26, 44, 46

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachów, elewacji, klatek schodowych.

Uwaga została uwzględniona

39.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Gabriela Narutowicza 24B, 26B, 28, 38, 40.

Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu
dachów.

Uwaga została uwzględniona

40. Dział 3.2. Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów Konieczność zagospodarowania i remontu terenu, remontu Uwaga została uwzględniona
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Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Ludwika Waryńskiego 9, 21A

dachów, wymiany instalacji elektrycznej.

41.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Okrzei 53A

Konieczność modernizacji instalacji odprowadzającej wody
deszczowe, zagospodarowania terenu-drogi w pasie

przyległych do osiedla Okrzejówka, wykonanie pomostu nad
rzeką łączącego nieruchomość ze skwerem.

Uwaga została uwzględniona

42.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Bolesława Limanowskiego 27G, Bolesława

Limanowskiego 15

Konieczność remontu dachów, klatek schodowych,
zagospodarowania i remontu podwórek, budowy wiat

śmietnikowych, naprawy elewacji, instalacji elektrycznych;
doposażenia budynków w CO.

Uwaga została uwzględniona

43.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
1 Maja 84A, 1 Maja 84E,1 Maja 84C, 1 Maja

84D, Jasna 9B, 1 Maja 86

Konieczność remontu dachów, klatek schodowych,
zagospodarowania podwórek, naprawy komórek,

doposażenia budynków w CO, budowy wiat śmietnikowych z
fotopułapkami.

Uwaga została uwzględniona

44.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu 1
Maja 48

Konieczność remontu dachu, klatek schodowych,
zagospodarowania podwórka, budowy wiaty śmietnikowej z

fotopułapką. Uwaga została uwzględniona

45.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
1 Maja 114, 1 Maja 116, 1 Maja 118, Strzelecka

8, Strzelecka 12

Konieczność remontu dachów, klatek schodowych,
zagospodarowania podwórka, naprawy komórek,

doposażenia budynków w CO, budowy wiaty śmietnikowej z
fotopułapką.

Uwaga nie została uwzględniona,
gdyż zgłoszony adres występuje 
poza wyznaczonym obszarem 
rewitalizacji.

46.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Plac Jana Pawła II nr 5 

Konieczność remontu klatek schodowych, zagospodarowania
podwórka z oświetleniem, nowego ogrodzenia, wymiany

pionów wodno-kanalizacyjnych, budowy wiaty śmietnikowej
z fotopułapką.

Uwaga została uwzględniona

47.
Dział 3.2.

Przedsięwzięcia
Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu 1

Maja 58

Konieczność remontu dachu, klatek schodowych,
zagospodarowania podwórka, budowy wiaty śmietnikowej z Uwaga została uwzględniona
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rewitalizacyjne-
3.2.1.

Przedsięwzięcie nr 1

fotopułapką.

48.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Kościelna 11, 15, Kościuszki 36, Limanowskiego

31B, Wyszyńskiego 8, 10, 12

Konieczność zagospodarowania terenu przy budynku oraz
przyległego wspólnego dla kwartału, budowy pergoli

śmietnikowej Uwaga została uwzględniona

49.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Kościelna 3, 7, Kościuszki 47, Staszica 4,

Wyszyńskiego 2,4

Konieczność zagospodarowania terenu przy budynku oraz
przyległego wspólnego dla kwartału, budowy pergoli

śmietnikowej Uwaga została uwzględniona

50.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościelna 15

Konieczność remontu klatek schodowych i elewacji.

Uwaga została uwzględniona

51.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Rodzinna 1,Rodzinna 3, Rodzinna 5

Konieczność zagospodarowania i remontu podwórek- zieleń,
ławki, montażu oświetlenia, ogrodzenia terenu, wykonania

chodników z kostki, wyznaczenia miejsc parkingowych Uwaga została uwzględniona

52.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Jasna 5, Jasna 7, Jasna 2

Konieczność remontów dachów, klatek schodowych,
zagospodarowania podwórek, naprawy komórek,

doposażenia budynków w CO, budowy wiat śmietnikowych. Uwaga została uwzględniona

53.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Limanowskiego 12G, 12H,14,16, 17, 19, 21, 22,

23, 24, 26, 29 

Konieczność zagospodarowania i remontu podwórek- zieleń,
ławki, montażu oświetlenia, ogrodzenia terenu, wykonania

chodników z kostki, wyznaczenia miejsc parkingowych Uwaga została uwzględniona

54.
Dział 3.2.

Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
1 Maja 70, 1 Maja 72,1 Maja 74, Waryńskiego

48 front i ofcyna, Waryńskiego 50

Konieczność remontu podwórka, pergoli, wjazdu, rozbiórka
budynku pralni i wc ogólnego, klatek schodowych

1 Maja 74- remont dachu, elewacji, klatek schodowych
Uwaga została uwzględniona
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3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

55.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu 1
Maja 94 

Konieczność remontu podwórka, pergoli, komórek, dachów;
instalacji CO; wymiany okien i drzwi w lokalach i klatkach;
odgrzybienia budynku; remontu instalacji wewnętrznych-

elektrycznych i wodnokanalizacyjnych.
Uwaga została uwzględniona

56.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
1 Maja 104, Kamienna 8, Kamienna 9

Konieczność remontu kwartału, podwórek, wspólnej pergoli,
komórek, dachów; instalacji CO; wymiany okien i drzwi w
lokalach i na klatkach; odgrzybienia budynków; remontu

instalacji wewnętrznych- elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej.
Uwaga została uwzględniona

57.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
11 Listopada 26, 11 Listopada 32

Konieczność remontu podwórek, wspólnych pergoli,
komórek, dachów; wymiany okien i drzwi w lokalach i na

klatkach; odgrzybienia budynków; remontu instalacji
wewnętrznych – elektrycznych i wodnokanalizacyjnych.

Uwaga nie została uwzględniona,
gdyż zgłoszony adres występuje 
poza wyznaczonym obszarem 
rewitalizacji.

58.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościuszki 25

Konieczność remontu podwórka, pergoli, komórek, dachu,
elewacji; rozebrania ofcyny wyłączonej z użytkowania;
instalacji CO; wymiany okien i drzwi w lokalach i klatce;

odgrzybienia budynku; remontu instalacji wewnętrznych-
elektrycznej, wodnokanalizacyjnej.

Uwaga została uwzględniona

59.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Piękna 25

Konieczność remontu podwórka, pergoli, komórek, dachu,
elewacji; instalacji CO; wymiany okien i drzwi w lokalach i

klatce; odgrzybienia budynku; remontu instalacji
wewnętrznych- elektrycznej, wodnokanalizacyjnej.

Uwaga została uwzględniona

60.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Miodowa 10

Konieczność remontu podwórka, pergoli, komórek, dachu,
elewacji; instalacji CO; wymiany okien i drzwi w lokalach i

klatce; odgrzybienia budynku; remontu instalacji
wewnętrznych- elektrycznej, wodnokanalizacyjnej.

Uwaga została uwzględniona

61. Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Ditricha 3

Konieczność remontu podwórka, pergoli, komórek, klatki
schodowej, utwardzenia wjazdu; ogrzybienia budynku.

Uwaga została uwzględniona
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Przedsięwzięcie nr 1

62.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Limanowskiego 43

Konieczność remontu podwórka, klatek schodowych,
elewacji, dachu; budowy pergoli śmietnikowej; remontu

instalacji wewnętrznych- elektrycznej i wodnokanalizacyjnej. Uwaga została uwzględniona

63.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościuszki 29

Konieczność remontu podwórka, klatek schodowych,
elewacji, dachów, komórek; remontu pergoli śmietnikowej.

Uwaga została uwzględniona

64.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Kościuszki 18, Kościuszki 20

Konieczność remontu dzierżawionego terenu, klatek
schodowej, elewacji, dachu.

Uwaga została uwzględniona

65.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Kościuszki 22, Kościuszki 24

Konieczność remontu dzierżawionego terenu, klatek
schodowych, elewacji i dachu. W przypadku Kościuszki 22

potrzeba instalacji CO. Uwaga została uwzględniona

66.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Kościuszki 26, Kościuszki 28, Kościuszki 30,

Kościuszki 32

Konieczność remontu dzierżawionego terenu, klatek
schodowych, elewacji i dachów. W przypadku Kościuszki 32

potrzeba instalacji CO. Uwaga została uwzględniona

67.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Kościuszki 31, Kościuszki 33, Kościuszki 35a,

Kościuszki 37

Konieczność remontu terenu, klatek schodowych, elewacji i
dachów, komórek. 

Uwaga została uwzględniona

68.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościuszki 36

Konieczność remontu podwórka, klatek schodowych, elewacji
i dachu, komórek.

Uwaga została uwzględniona
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69.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościuszki 43

Konieczność remontu podwórka, klatek schodowych,
elewacji, komórek; budowy pergoli śmietnikowej.

Uwaga została uwzględniona

70.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Kościuszki 47

Konieczność remontu podwórka, klatek schodowych,
elewacji, komórek; budowy pergoli śmietnikowej.

Uwaga została uwzględniona

71.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Mireckiego 58 bl. 4, Mireckiego 58 bl. 5,
Mireckiego 60 bl. 3, Mireckiego 60 bl. 9 

Konieczność remontu dzierżawionych terenów, klatek
schodowych, czyszczenia elewacji, remontu instalacji

wewnętrznych, wodnokanalizacyjnej. Uwaga została uwzględniona

72.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Wysockiego 22 

Konieczność remontu elewacji, klatki, równania terenu,
doprowadzenia CO. 

Uwaga została uwzględniona

73.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 projektu
„Przywrócić blask zabytkowej willi” Wysockiego

16 

Konieczność remontu dachu, elewacji, klatek zgodnie z
historycznym wyglądem budynku; podłączenia CO;

utwardzenia terenu. Uwaga została uwzględniona

74.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 projektu
Wysockiego 34  zwiększenie komfortu

lokatorów

Konieczność wymiany poszycia dachowego, remontu klatek
schodowych, budowy instalacji kanalizacyjnej oraz
podłączenia CO; wymiany ogrodzenia z bramą oraz

utwardzenia podwórka.
Uwaga została uwzględniona

75.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1
rewitalizacji podwórka – Armii Krajowej 8 i 10

Potrzeba budowy pergoli, utwardzenia podwórka,
ewentualnego ogrodzenia.

Uwaga została uwzględniona

76. Dział 3.2. Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 Potrzeba zagospodarowania podwórka; budowy pergoli Uwaga została uwzględniona
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Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

zagospodarowania podwórka przy Armii
Krajowej 2

śmietnikowej, utwardzenia terenu, wydzielenia miejsc
postojowych dla mieszkańców. 

77.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1
zagospodarowania podwórka przy

Sławińskiego 3

Potrzeba utwardzenia nawierzchni

Uwaga została uwzględniona

78.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Ossowskiego 31 i 33 – utwardzenie terenu

Potrzeba utwardzenia dróg dojazdowych do budynków,
wydzielenia miejsc do parkowania i obszarów zieleni.

Uwaga została uwzględniona

79.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Sławińskiego 4

Potrzeba wymiany poszycia dachu, zdobień oraz
wyeksploatowanych elementów rzeźby dachowej.

Uwaga została uwzględniona

80.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Sławińskiego 2

Potrzeba remontu ganków i schodów oraz ogrodzenia
zabytkowego budynku

Uwaga została uwzględniona

81.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Mireckiego 54 bl. 1 i bl. 2

Potrzeba utwardzenia i wymiany nawierzchni, budowy
parkingu i zagospodarowanie terenów zielonych.

Uwaga została uwzględniona

82.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Wysockiego 4 

Potrzeba nowego dachu, elewacji i zagospodarowania
podwórka.

Uwaga została uwzględniona

83.
Dział 3.2.

Przedsięwzięcia
Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów

Żeromskiego 2 i 6

Potrzeba remontu budynku oraz terenów przyległych na ul.
Żeromskiego, w tym: wyrównanie i utwardzenie terenów Uwaga została uwzględniona
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rewitalizacyjne-
3.2.1.

Przedsięwzięcie nr 1

wokół budynków, budowa pergoli, remont klatek
schodowych, wymiana pokrycia dachowego, czyszczenie

elewacji.

84.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Limanowskiego 33b

Potrzeba remontu budynku oraz terenów przyległych na ul.
Żeromskiego, w tym: wyrównanie i utwardzenie terenów

wokół budynków, budowa pergoli, remont klatek
schodowych, wymiana pokrycia dachowego, czyszczenie

elewacji.

Uwaga została uwzględniona

85.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Ciasna 4a

Potrzeba remontu budynku oraz terenów przyległych w tym:
wyrównanie terenu, budowa pergoli, remont klatek

schodowych, podłączenie CO. Uwaga została uwzględniona

86.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Farbiarska 2

Potrzeba remontu budynku oraz terenów przyległych w tym:
wyrównanie i utwardzenie terenu, budowa pergoli.

Uwaga została uwzględniona

87.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
1 Maja 53, 55, 57

Potrzeba remontu budynku oraz terenów przyległych w tym:
wyrównanie i utwardzenie terenu, wymiana pokrycia

dachowego, budowa pergoli. Uwaga została uwzględniona

88.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresów
Chopina 13, 15, 17

Potrzeba remontu budynku oraz terenów przyległych w tym:
wyrównanie i utwardzenie terenu, wymiana pokrycia

dachowego, budowa pergoli. Uwaga została uwzględniona

89.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Chopina 8

Potrzeba remontu elewacji, klatek schodowych,
doprowadzenia instalacji wod-kan do lokali, wymiany

instalacji 230V, wymiany pokrycia dachowego,
doprowadzenia przyłącza ciepłowniczego do budynku,

utwardzenia podwórka oraz budowy pergoli.

Uwaga została uwzględniona

90.
Dział 3.2.

Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

Uwzględnienie w przedsięwzięciu nr 1 adresu
Chopina 2

Potrzeba remontu elewacji, klatek schodowych,
doprowadzenia instalacji wod-kan do lokali, wymiany

instalacji 230V, wymiany pokrycia dachowego, poprawienie
Uwaga została uwzględniona
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3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

nawierzchni podwórka,  budowy pergoli, naprawy zabytkowej
bramy.

91.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr 1

Dodanie adresu Sienkiewicza 13

Potrzeba remontu części wspólnych kamienicy z
poszanowaniem myśli architektonicznej i historii robotniczej

miasta.

Prace budowlane- polegające na wykonaniu przyłącza
gazowego oraz instalacji gazowej  wewnątrz 

budynku  do każdego z lokalu wraz z wykonaniem
indywidualnego komina spalinowego wg wymogów 
technicznych w eksploatacji  istniejących kominach

spalinowych.

Uwaga została uwzględniona

92.

Dział 3.2.
Przedsięwzięcia
rewitalizacyjne-

3.2.1.
Przedsięwzięcie nr

1

Uzupełnienie planowanych prac
rewitalizacyjnych w budynkach mieszkalnych:

Narutowicza 32, Narutowicza 34, Wyszyńskiego
6, Wyszyńskiego 7, Kościuszki 27, Armii

Krajowej 4, Ściegiennego 3, 1 Maja 15, 1 Maja
92, Dekerta 7, Mireckiego 83, Mireckiego 97

We wszystkich wymienionych budynkach wymagany jest
szeroki zakres prac techniczno- modernizacyjnych związanych

głównie z poprawą warunków termoenergetycznych, ale
także wymiany stolarki i prac związanych z

zagospodarowaniem terenu. Czynnikiem bardzo ważnym jest
także konieczność podniesienia poziomu aktywności

społecznej mieszkańców i ograniczenie zachowań
patologicznych. Większość nieruchomości zlokalizowanych

jest na obszarze objętym obszarem pomnika historii.

Uwaga została uwzględniona

93. Przedsięwzięcie 7
pod nazwą -Szkoła

na miarę XXI wieku.

Modernizacja budynków szkół podstawowych,
wyposażenie ich w nowoczesne pomoce

dydaktyczne powinna dotyczyć wszystkich
szkół, dla  których organem prowadzącym jest

Miasto Żyrardów.

Nie można zaniedbywać innych szkół. Należy zapewnić takie
same warunki rozwoju wszystkim szkołom. Nie można
dopuścić do tego, że za kilka lat trzy szkoły będą super

wyposażone i wyremontowane a inne trzy będą miały duże
braki. Każda szkołą ma swoje problemy remontowe i

dydaktyczne. Trzeba równo traktować rozwój naszych małych
Mieszkańców.

Zgodnie z uchwałą podjętą 

w dniu 30 sierpnia 2018 r. 

Uchwały NR LIX/456/18 Rady 

Miasta Żyrardowa w sprawie 

wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Miasta Żyrardowa 

zdecydowano (na podstawie 

długotrwałych prac 

diagnostycznych i 

konsultacyjnych) na jakim 

obszarze (najbardziej 

zdegradowanym) koncentrować 
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się powinny przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne, w szczególności 

te o charakterze 

infrastrukturalnym. Uwaga 

zatem nie została uwzględniona,

gdyż Program ma rozwiązywać 

problemy w sferze 

infrastrukturalnej obiektów 

zlokalizowanych na obszarze 

rewitalizacji, czyli obszarze 

znajdującym się w wyraźnym 

kryzysie. Uwzględnienie uwagi 

spowodowałoby ponadto 

niedotrzymanie zasady 

komplementarności 

przestrzennej, o której mowa 

w tab. 5 w pkt. 3.2.3. 

Mechanizmy integrowania 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

94.

Przedsięwzięcie 22 
pod nazwą-  
Proflaktyka dzieci i 
młodzieży…

Problem zapobiegania re-rewitalizacji ludzi
dotyczy różnych części Miasta. W każdej

dzielnicy Miast w każdym środowisku każdej
szkoły  potrzebna jest proflaktyka. Akademia
„Dobry Start” powinna objąć wszystkie szkoły.

Należy poszerzyć grono partnerów. Uczniowie każdej szkoły
są tacy sami. Nie można  segregować uczniów ani społeczności

szkolnych.

Uwaga została uwzględniona. 
Jako partnerów wpisano: 
placówki oświatowe 
w Żyrardowie. 

95. Przedsięwzięcie 29-
Wzmacnianie 
kompetencji 
uczniów i 
nauczycieli. 

Zwiększanie szans edukacyjnych powinno
dotyczyć również uczniów z innych

żyrardowskich szkół. Miasto winno stwarzać
dobre warunki doskonalenia i kształcenia kadry
pedagogicznej jednakowo w każdej placówce.

W każdej szkole  są uczniowie słabsi, mniej zdolni , którzy
potrzebują wsparcia edukacyjnego. Wsparcie potrzebne jest

również dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Np. obwód Szkoły Podstawowej Nr 4 również obejmuje
tereny zamieszkałe przez uczniów mniej zdolnych czy

szczególnie uzdolnionych. Lepiej kształceni uczniowie to np.
lepsze ich wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Przedsięwzięcie 29 
w konsultowanej wersji zawierał
zapis dot. lokalizacji projektu tj. 
„Placówki oświatowe na terenie 

miasta Żyrardowa (dzieci 

i młodzież z obszaru rewitalizacji

uczęszczają do różnych szkół 

zlokalizowanych także poza 

obszarem objętym wsparciem).”
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Realizuje on zatem postulat 
zgłoszony w niniejszej uwadze.

96.

Przedsięwzięcie 34- 
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
cyfrowemu. 

Poprawa infrastruktury technicznej  winna
dotyczyć wszystkich placówek oświatowych. W
szkołach nie ma właściwego oprogramowania

do prowadzenia lekcji na poziomie XXI w. Takie
oprogramowanie przydałoby się w każdej sali

lekcyjnej.

Należy zadbać o obsługę informatyczną dla szkół. Od kilku lat
dyrektorzy szkół zgłaszają potrzebę oddelegowania

informatyka do obsługi szkół.  

Uwagę uwzględniono.
W zakresie przedsięwzięcia 
zmieniono:
„zwiększenie dostępu placówek 

oświatowych i gospodarstw 

domowych do usług 

szerokopasmowego internetu 

i cyfryzację usług edukacyjnych 

oraz administracyjnych”

oraz w rezultatach zmieniono:
„Rezultatem przedsięwzięcia 

będzie wzrost umiejętności 

cyfrowych wśród mieszkańców, 

pracowników oświaty, uczniów 

i osób korzystających 

z dostępnych e-usług…”.

Procedowany Program jest 
dedykowany rewitalizacji, czyli 
wyprowadzaniu ze stanu 
kryzysowego wyznaczonego 
w ramach prac diagnostycznych 
i konsultacyjnych obszaru 
rewitalizacji. Jego celem nie jest 
realizacja wszystkich potrzeb 
szkół na terenie całego miasta.

97. Przedsięwzięcie 8
W razie pozyskania większych środków również

remont wież i wieżyczek.
To jest konieczne.

Zakres opisany 
w przedsięwzięciu obejmuje 
proponowany zakres remontu 
wież i wieżyczek.

98. Przedsięwzięcie 9 Wykreślić ostatnie zdanie.
Jest mowa o jednym budynku.

W tym przypadku faktycznie 
rezultatem będzie w wymiarze 
infrastrukturalnym remont 1 
budynku zabytkowego. Ostatnie 
zdanie odnosi się tu do jednak 
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do ogólnego zapisu dot. 
wskaźników realizacji 
poszczególnych celów Programu
zgodnie z Tab. 12. Ocena 
i system monitorowania. W Celu
strategicznym 3 - Poprawa 
warunków życia i wzrost 
atrakcyjności przestrzeni 
miejskich pojawia się pierwszy 
miernik tj. Liczba budynków, 
w których zostały dokonane 
remonty, w tym obiektów 
zabytkowych. Nazwa ta została 
wprost przeniesiona do 
Przedsięwzięcia nr 9 i używana 
jest konsekwentnie przy innych 
projektach, których rezultaty są 
mierzone właśnie w taki sposób.
stąd też uwagi nie 
uwzględniono.

99. Przedsięwzięcie 16 Termomodernizacja wewnętrzna.

 
Zewnętrzna termomodernizacja spowoduje utratę charakteru

budynków.

Projekt i realizacja będą musiały 
spełniać Wytyczne Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.

100. Przedsięwzięcie 24
Jeżeli obiekt zabytkowy to termomodernizacja

wewnętrzna.

Zewnętrzna termomodernizacja spowoduje utratę charakteru
budynków.

Uwagę uwzględniono 
modyfkując zapisy w 
przedsięwzięciu 24 wpisując 
ogólnie „prace 
termomodernizacyjne” zamiast 
„docieplenie elewacji”. Projekt 
i realizacja będą musiały 
spełniać Wytyczne Miejskiego 
Konserwatora Zabytków.

101. Przedsięwzięcie 30 Określić bardziej zaniedbane rejony.
Tam jest najbardziej potrzebne.

Przedsięwzięcie 30 dotyczy 
obszaru rewitalizacji zatem 
z założenia terenu uznanego 
jako kryzysowy zgodnie z 

32



diagnozą przeprowadzoną dla 
całego miasta. Do wskazywania 
miejsc o największych 
potrzebach dokonano analizy 
dot. oświetlenia przestrzeni 
publicznych (pkt. 6 diagnozy 
funkcjonalno-przestrzennej, 
która stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego Programu).  
Uwzględniając uwagę dokonano 
odniesienia do diagnozy w 
przedsięwzięciu 30.

102. Przedsięwzięcie 33 Adaptacja którego budynku?

Powinien być podany.
Lokalizacja nie została 

ostatecznie wyznaczona, 

rozpatrywane są różne budynki, 

stąd nie podano w treści 

konkretnego adresu. 

W Programie wpisano 

”adaptacja budynku na obszarze

rewitalizacji”.

103. Przedsięwzięcie 35 Należy powołać zespół. Jedna osoba to za mało. Uwagę uwzględniono.

104. Przedsięwzięcie C Należy podać miejsce.

Szczególnie gdyby miał być początkiem obwodnicy.
Miejsce nie zostało ostatecznie 
wyznaczone, stąd nie podana 
została wprost lokalizacja. 
Przedsięwzięcie sygnalizuje 
jednak wyraźną potrzebę w tej 
kwesti.

105. Przedsięwzięcie 32
Wzmacnianie 
kompetencji i 
umiejętności osób 
celem aktywizacji 

W opisie zadania proponuje się dopisanie:
„Jednym z kierunków realizacji przedsięwzięcia

będzie podjęcie działań zmierzających do
utworzenia podmiotów reintegracyjnych, tj. KIS,

CIS, WTZ, ZAZ określonych w odrębnych

Na terenie Miasta Żyrardowa funkcjonuje jeden podmiot
reintegracyjny dedykowany osobom niepełnosprawnym.

Brakuje instytucji systemowo zajmujących się osobami
długotrwale bezrobotnymi, które stanowią duży odsetek
mieszkańców obszaru rewitalizacji. Dodatkowo podmioty

Uwagę uwzględniono.
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zawodowej. przepisach.”
reintegracyjne mają możliwość uzyskiwania fnansowania ze

specjalnie przeznaczonych na ten cel funduszy m.in. z PFRON-
u, czy Funduszu Pracy.

106. Przedsięwzięcie 33
Partycypacja i 
aktywizacja 
potencjału 
mieszkańców i 
lokalnych 
organizacji 
społecznych.

1. Proponuje się umieścić jako Podmiot 
realizujący obok Miasta Żyrardowa lub 
partnera, Żyrardowską Federacją Organizacji 
Społecznych „DZIAŁAJ.MY”.
2.W opisie realizowanych zadań proponuje się 
usunąć zapis „Celem funkcjonowania COP-u 
będzie m.in. wsparcie tworzenia podmiotów 
integracji społecznej (np. KIS, CIS, ZAZ)”
3. W opisie  realizowanych zadań proponuje się 
usunąć zapis: „rozwój działalności Klubu 
Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku m.in. 
poprzez dostosowanie oferty do 
zapotrzebowania uczestników, zwiększenie 
liczby odbiorców, a także kadry. W tym celu  
zakłada się również adaptację kolejnych 
pomieszczeń do funkcjonowania Klubu;”
4. W opisie realizowanych zadań proponuje się 
po wyrażeniu „W ramach przedsięwzięcia 
planuje się działania, służące poprawie dialogu 
społecznego i wzmocnieniu potencjału 
instytucjonalnego poprzez” dodać następujące 
punkty: „- podjęcie działań zmierzających do 
powołania ciał dialogu społecznego 
wspierających partycypację i aktywizację 
obywatelską, jak rada działalności pożytku 
publicznego, rada seniorów, rada młodzieży;- 
uruchomienie budżetu obywatelskiego; 
-wdrożenie systemowo procesu aktywnych 
konsultacji społecznych określonych w uchwale 
rady miasta”

Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych
„DZIAŁAJ.MY” działa w formie prawnej związku stowarzyszeń.

Zrzesza inne stowarzyszenia i fundacje w liczbie 20
podmiotów. Podstawową misją Federacji jest budowanie

sieci aktywnych organizacji wspierających rozwój lokalny. Od
2019 r. Federacja prowadzi Centrum Wsparcia Organizacji

Społecznych w pomieszczeniu o pow. 40m2 w centrum
miasta. Siedziba Instytutu Włókien Naturalnych (obszar

rewitalizacji). Pomieszczenie jest wyposażone w niezbędne
meble i sprzęt potrzebne do realizacji działań szkoleniowo-
doradczych dla organizacji pozarządowych. Pomieszczenie

jest również użyczane organizacjom nieodpłatnie na potrzeby
prowadzonych działań społecznych. Federacja posiada

niezbędne zasoby, wiedzę i doświadczenie do realizacji tego
przedsięwzięcia. Proponowane zmiany dotyczące

konkretnych form realizacji tego przedsięwzięcia wynikają po
pierwsze z potrzeby uporządkowania zapisu, część działań

proponujemy przenieść do innych przedsięwzięć. Nowe
działania są narzędziami systematycznego budowania
aktywności i zwiększania partycypacji obywatelskiej.

Ad.1) uwagę uwzględniono
Ad.2) w 2019 r. została 
zgłoszona karta projektu, 
w której takie założenia zostały 
przyjęte, zatem nie ma podstaw,
aby je usuwać.
Ad.3) w 2019 r. została 
zgłoszona karta projektu, w 
której takie założenia zostały 
przyjęte, zatem nie ma podstaw,
aby je usuwać.
Ad.4) propozycje zapisów 
częściowo uwzględniono; 
Część zapisów wykorzystano we 
wskazanym miejscu; nie 
uwzględniono 
- „uruchomienia budżetu 
obywatelskiego”, gdyż jest to 
działanie ogólnomiejskie, a nie 
skierowane wprost na 
wyprowadzanie z kryzysu 
obszaru rewitalizacji;
- „wdrożenie systemowo 
procesu aktywnych konsultacji 
społecznych określonych w 
uchwale rady miasta”
29 sierpnia 2019 r. przyjęta 
została Uchwała Nr XVI/122/19 
Rady Miasta Żyrardowa w 
sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z 
mieszkańcami Miasta 
Żyrardowa, co realizuje 
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zgłoszoną propozycję. Dopisano 
jednak mając na uwadze wagę 
udziału mieszkańców w 
zmianach na rzecz obszaru 
rewitalizacji „podejmowanie 
działań na rzecz prowadzenia 
aktywnych konsultacji 
społecznych”

107.

Propozycja 
umieszczenia w 
programie nowych 
przedsięwzięć

Proponujemy dodać do programu rewitalizacji 
nowe przedsięwzięcia. 
Przedsięwzięcie: Utworzenie Centrum 
Aktywności Senioralnej i działania 
prosenioralne.
Podmiot realizujący: Miasto Żyrardów, 
Żyrardowska Federacja Organizacji Społecznych 
„DZIAŁAJ.MY”
Opis realizowanych zadań: Przedsięwzięcie 
polegać będzie na utworzeniu przestrzeni 
dedykowanej rozwojowi aktywności społecznej 
osób starszych. Będzie to przestrzeń do 
wykorzystania na projekty i inicjatywy 
senioralne podejmowane przez stowarzyszenia 
i nieformalne grupy seniorów. Będzie 
przestrzenią otwartą, z której dowolne grupy 
będą mogły skorzystać na podstawie ogólnie 
przyjętych zasad. Ponadto przedsięwzięcie 
obejmować będzie rozwój działalności Klubu 
Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku m.in. 
poprzez dostosowanie oferty do 
zapotrzebowania uczestników, zwiększenie 
liczby odbiorców, a także kadry. W tym celu 
zakłada się również adaptację kolejnych 
pomieszczeń do funkcjonowania Klubu;

Osoby starsze są strategiczną grupą odbiorców określoną w
programie rewitalizacji. Brak jest natomiast w programie

przedsięwzięcia, które systemowo wspiera te osoby. Zgodnie
z rekomendacjami m.in. RPO powinien istnieć lokalny system
aktywizacji społecznej seniorów. Doskonałym narzędziem do

tego są stowarzyszenia i nieformalne grupy seniorów. Nie
mają one jednak swojego stałego miejsca do prowadzenia

tego typu działań.

Propozycję uwzględniono 
poprzez rozszerzenie katalogu 
podmiotów realizujących 
i zakresu działań w ramach 
Przedsięwzięcia 33.

108.
Propozycja 
umieszczenia  w 
programie nowych 

Proponujemy dodać do programu rewitalizacji 
nowe przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie: Rozwój 
ekonomii społecznej.

Rozwój ekonomii społecznej jest tak istotnym elementem
aktywizacji społecznej, że powinien znaleźć odzwierciedlenie

w oddzielnym przedsięwzięciu.

Propozycję uwzględniono 
poprzez rozszerzenie katalogu 
podmiotów realizujących i 
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przedsięwzięć.

Podmiot realizujący: Miasto Żyrardów, 
Żyrardowska Federacja Organizacji 
Społecznych”DZIAŁAJ.MY”.
Opis realizowanych zadań: - wspieranie 
powstawania przedsiębiorstw społecznych i 
podmiotów ekonomii społecznej; - promocja 
ekonomii społecznej.

zakresu działań w ramach 
Przedsięwzięcia 35.

109.

W części 
dokumentu 3.2.1. 
od str. 60
Przedsięwzięcie 24 
str. 81 3.3.3. str. 
107,108,113 i 
wszędzie gdzie 
mowa o ulicy 
Ditricha na Bielniku
oraz budynkach 
Ditricha 18 
(obecnie 12 a,b,c) 
oraz budynkach 
Ditricha 24 
(obecnie 13 a,b,c) 
Ditricha 9 i 10.

Dodanie do zaplanowanych działań 
rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych 
położonych w Żyrardowie przy ul. Ditricha 12 
a,b,c rej. Zabytków 813, 814 oraz Ditricha 13a, 
c rej. Zabytków A-821, A-880. Dodanie do 
zaplanowanych działań rewitalizacyjnych 
obiektów nie wpisanych do rejestru zabytków 
położonych przy ul. Ditricha 9, 10 i 13b.

Właściciele udziałów w użytkowaniu wieczystym działek
1614/551614/14 i 1614/54 oraz właściciele położonych na

tych działkach budynków noszących numery 12a, b, c, 13a, b,
c, 10i, 9 planują remont i rewitalizację tych obiektów na lata
2020/2025 i chcieliby korzystać z dotacji przewidzianych w

tym programie w szczególności dotyczących remontu:
dachów, elewacji oraz stolarki o.

Uwagę uwzględniono.
Program uzupełniono 
o Przedsięwzięcie nr 36, które 
opracowano zgodnie z 
przekazaną kartą projektu. 
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FORMULARZ UWAG 
DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA ŻYRARDOWA  

DO ROKU 2030 

I. Dane osoby/instytucji zgłaszającej uwagi 

Imię i nazwisko/Nazwa 

instytucji 

  

 

 

 

 

dane kontaktowe:  

(adres e-mail, telefon lub 

adres korespondencyjny) 

 

 

 

  

Uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji, który nie będzie zawierać informacji o zgłaszającym, nie 

będą rozpatrywane 

II. Prosimy o przedstawienie w poniższej tabeli szczegółowych uwag/ propozycji zmian do projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2030 wraz z krótkim uzasadnieniem 

Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się uwaga 

(zgodnie ze spisem 

treści)/numer strony 

Uwaga/ proponowana zmiana Uzasadnienie 

1.       

2. 

      

3. 

      

4. 

      

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu   

Formularz konsultacyjny można przekazać do dnia 20.12.2020 r.: 

1. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zyrardow.pl. 

2. drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rewitalizacji i Rozwoju, Urząd Miasta Żyrardowa,  
Pl. Jana Pawła II nr 1, 96 – 300 Żyrardów.  

3. osobiście: do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, pon. – pt.: 

08.00 - 16.00, śr. 08.00-18.00. 

 

Dodatkowo uwagi w formie ustnej będą zbierane w trakcie wyznaczonych dyżurów telefonicznych  
w dniach 01.12, 08.12, 15.12  w godzinach od 9.00 do 12.00, tel. 665 666 288 

mailto:rewitalizacja@zyrardow.pl


  

 

2 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury konsultacji 

społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030, zgodnie: 

- z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE.L.119.1) – (dalej RODO). 

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 13 RODO:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Żyrardowa z siedzibą w Żyrardowie przy Placu Jana 
Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa możliwy jest pod adresem email: iod@zyrardow.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Pl. Jana Pawła II Nr 1, 96-300 Żyrardów. 

3) Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji procedury konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2030 na podstawie zgody wyrażonej przez osoby, których dane są przetwarzane, tj. art. 6 

ust. 1 lit. a) RODO.  

4) Pani/Pana dane mogą być ujawnione podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług 
zaopatrujących w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające sprawne zarządzanie (w szczególności 
dostawcom usług teleinformatycznych), jednocześnie Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie 
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały 
zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, tj. do dnia 31.12.2030 r. lub  do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.    

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować nieważnością zgłoszonych 
propozycji. 

 

 

 

 

 

 

 

data …………………………………                                                                                   podpis ………………………………………………. 


