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1. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 

1777) istotnym elementem tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest 

partycypacja społeczna. W Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji wskazuje się potrzebę uwzględniania partycypacji społecznej na czterech 

etapach: diagnozowania, programowania, wdrażania oraz monitorowania. Niniejszy 

dokument – Raport z konsultacji społecznych, wpisuje się w jeden z  pierwszych etapów prac 

nad Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Biała Podlaska, który stanowi powołanie 

Komitetu Rewitalizacji. 

Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie 

i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu 

Rewitalizacji. Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2015 poz. 1777) zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa w drodze uchwały 

Rada Miasta Biała Podlaska.  

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami 

Gminy Miejskiej w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji 

oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Biała Podlaska. 

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu 

konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. 

 

 1.1. Podstawa prawna 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z poźn. zm.) oraz 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 opracowanych 

przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) w sierpniu 2016 r. 

Na podstawie art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.  

z 2015 r. poz. 1777), niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych 

opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie 
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jej przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w ust. 3 

pkt. 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. 

 

 

1.2. Przedmiot konsultacji 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

(projekt uchwały wraz załącznikiem).  

Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom rewitalizacji ww. projektu 

uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odnośnie zaproponowanych zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach społecznych 

 

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 

r. poz. 1777) do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni byli interesariusze 

rewitalizacji: 

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 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. 
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1.4. Termin konsultacji 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska przeprowadzono w terminie od  

24 stycznia 2017 r. do 22 lutego 2017 r. 

 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

 

Konsultacje społeczne projektu uchwały przeprowadzono w następujących formach: 

1) spotkania otwartego,  ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, które 

odbyło się 14.02.2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska; 

2) zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji; 

3) zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej. 

 

Uwagi i opinie można było składać:  

1) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@bialapodlaska.pl;  

2) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt 

uchwały w sprawie Komitetu Rewitalizacji”;  

3) bezpośrednio (osobiście) do Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska, pokój nr 8 (kancelaria ogólna), w godzinach 

pracy urzędu. 

 

Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii i uwag ustnych był 

Pan Łukasz Siekielewski, Urząd Miasta Biała Podlaska, pok. nr 221; e-mail: 

lukasz.siekielewski@bialapodlaska.pl, tel. 83 341 61 05 w godzinach pracy urzędu. 

 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 16 stycznia 2017 r. zgodnie  

z zapisami ustawy o rewitalizacji:   

1) w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska; 

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska, w zakładce ogłoszenia  

i komunikaty http://www.um.bialapodlaska.pl/?msi=3449  

http://www.um.bialapodlaska.pl/?msi=3449
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3)   w sposób zwyczajowo przyjęty – treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 

informacyjnej Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

 

Materiały do przeprowadzenia konsultacji: 

1) projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska; 

2) zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała 

Podlaska  (załącznik nr 1do projektu uchwały); 

3) formularz zgłaszania uwag. 

 dostępne były: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska; 

2)   na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl;  

3) w Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała 

Podlaska, punkt obsługi klienta (sala obsługi), w godzinach pracy urzędu. 

 

2. Przebieg konsultacji społecznych 

 

W dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, w sali 238 

odbyło się spotkanie otwarte. W spotkaniu wzięło udział 5 osób. Podczas spotkania 

przedstawiono zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji 

miasta Biała Podlaska. 

Podczas spotkania uczestnicy nie zgłosili żadnych uwag i wniosków, dotyczących 

projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska. 

 

3. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych 

 

Podczas trwania konsultacji społecznych w sprawie zasad wyznaczania składu oraz 

zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska nie wpłynęły żadne formularze 

zgłaszania uwag. 

 

http://www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl/


8 

 

4. Wnioski 

 

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi 

dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zostanie on przedstawiony Radzie Miasta Biała 

Podlaska w niezmienionej formie. 

 

 


