Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
W związku z opracowywaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra,
9 czerwca 2022 r. przeprowadzono dwa otwarte spotkania konsultacyjne z interesariuszami
procesu rewitalizacji. Spotkania dotyczyły projektu uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Jelenia Góra.
Konsultacje miały na celu zapewnienie możliwości wymiany wiedzy i informacji, a także
zebranie od mieszkańców miasta uwag, opinii oraz propozycji dotyczących wyznaczonego
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Do udziału w spotkaniach konsultacyjnych zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy miasta,
w tym zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
stowarzyszenia i fundacje prowadzące działalność na terenie miasta, przedstawiciele
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
oraz inni interesariusze procesu rewitalizacji.
Informacja o miejscu spotkań i ramowej agendzie zawarta jest poniżej.
Rodzaj informacji
Data

Zakres
9.06.2022 r.
godz.: 12:00-14:00
Muzeum Przyrodnicze w Cieplicach - sala prelekcyjna nr 0/19,
ul. Cieplicka 11A, 58-560 Jelenia Góra.

Miejsce i godzina

godz.: 16:00 -18:00
Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica
Karkonoska” - sala konferencyjna, ul. Bankowa 27, 58-500 Jelenia
Góra.

Forma

Otwarte spotkanie z interesariuszami procesu rewitalizacji.

Ramowy program

Część I:
 Cel spotkania.
 Rewitalizacja - istota i znaczenie dla rozwoju lokalnego.
 Metodyka wyznaczania obszaru zdegradowanego.
 Wyznaczone jednostki urbanistyczne w Jeleniej Górze.
 Dobór kryteriów delimitacji obszaru zdegradowanego.
 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Część II:
 Dyskusja. pytania i odpowiedzi na temat procesu rewitalizacji
 Dalsze prace nad programem rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały przez pracowników Stowarzyszenia
Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „DELTA PARTNER” z Cieszyna. Na wstępie spotkania
prowadzący poinformowali uczestników o realizacji przez Miasto Jelenia Góra projektu
dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn. „Jelenia Góra – opracowanie dokumentacji
w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”, w ramach którego opracowywany jest
Gminy Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra oraz przedstawili agendę spotkania. Podczas
konsultacji omówiono aktualne założenia dotyczące procesu rewitalizacji, przedstawiono
wskaźniki, które wzięte zostały pod uwagę podczas opracowywania diagnozy miasta służącej
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jak również kryteria ustawowe
jakie musi spełnić obszar rewitalizacji. Wyjaśniono w jakiej formie, w jaki sposób i do kiedy
można składać uwagi dotyczące wyznaczonego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji,
a także zaprezentowano formularz konsultacyjny służący do tego celu.

W spotkaniach

uczestniczyło łącznie 20 osób, natomiast w konsultacjach udział wzięło 13 interesariuszy.
Podczas dyskusji, uczestnicy zadali następujące pytania:
1. Czy wyznaczone podobszary rewitalizacji mogą ulec zmianie?
2. Czy granice podobszarów można dowolnie zmieniać?
3. Czy projekty do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra będą mogły
składać wyłącznie wspólnoty mieszkaniowe?
4. Jakiego typu projekty mogą być zgłaszane do Gminnego Programu Rewitalizacji?
5. Czy uwagi zgłaszane w ramach konsultacji społecznych będą rozpatrywane
indywidualnie?
6. W jaki sposób włączyć organizacje pozarządowe w proces rewitalizacji?
7. Czy w ramach wyznaczonych podobszarów rewitalizacji będą wyznaczane jeszcze
mniejsze obszary?
8. Na ile wyznaczone podobszary rewitalizacji wykorzystują wskaźniki ustawowe dot.
20% powierzchni miasta i 30% liczby ludności?
9. Jakie są ramy czasowe opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Jelenia Góra?
10. Kiedy będzie można zgłaszać projekty do Gminnego Programu Rewitalizacji?
11. Czy do Gminnego Programu Rewitalizacji można zgłaszać zadania dot. np. budynków
mieszkalnych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie wyznaczonego podobszaru
rewitalizacji?
12. Czy inwestycje drogowe mogą być realizowane w ramach programu rewitalizacji?

13. Jakie są zasady realizacji projektów rewitalizacyjnych - działania infrastrukturalne
i społeczne?
ZGŁOSZONE UWAGI:
W trakcie spotkania konsultacyjnego, w formie ustnej, do protokołu mieszkańcy miasta zgłosili
propozycję zadania do realizacji, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, polegającego na
budowie drogi na działce na 246, AM-3, obręb 0020 (Jelenia Góra – 3), wraz z budową
chodnika, oświetlenia ulicznego oraz przejścia dla pieszych. W związku z tym, że prowadzone
konsultacje dotyczyły wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a nie
zgłaszania propozycji zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji, na tym etapie
przedstawiona propozycja nie została uwzględniona, niemniej jednak zostanie ona rozpatrzona
na etapie zgłaszania zadań do Gminnego Programu Rewitalizacji.
Podczas otwartych konsultacji społecznych, więcej wniosków, uwag i propozycji nie zgłoszono.
Na

zakończenie spotkań

konsultacyjnych,

prowadzący

przypomnieli

zgromadzonym

uczestnikom o możliwości zgłaszania swoich wniosków, uwag i propozycji w zakresie
konsultowanych zagadnień do 1 lipca 2022 r.
W załączeniu:
- Prezentacja PowerPoint przedstawiana podczas spotkań.

Opracował:
Roman Gruszczyk
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”

