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1. Wprowadzenie 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1398, z późn. zm.) przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków 

do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie, stanowią zadania własne gminy.  

Ustawa dokonuje regulacji prawnych zagadnień związanych z przygotowaniem 

i prowadzeniem skutecznej rewitalizacji, w myśl której stanowi ona proces wyprowadzania 

ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.  

Prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji zakończyło podjęcie 

uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. 

 W celu zmiany i uzupełnienia odpowiednich zapisów, dotyczących przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, znajdujących się na liście planowanych podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, zdecydowano się na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 

Biała Podlaska na lata 2016-2025. 

W dniu 18 czerwca 2019 r. Rada Miasta Biała Podlaska przyjęła uchwałę Nr VII/73/19 w 

sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na 

lata 2016-2025. 

W dniu 21 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Biała Podlaska zawiadomił o podjęciu 

uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała 

Podlaska na lata 2016-2025 poprzez ogłoszenie na stronie podmiotowej Gminy Miejskiej 

Biała Podlaska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Biała Podlaska, na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska, a 

także na dedykowanej stronie www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl oraz poprzez 

obwieszczenie.  W prasie lokalnej zawiadomienie pojawiło się w dniu 25 czerwca 2019 r. 

(tygodnik „Podlasiak”). 

W dniu 2 września 2019 r. Prezydent Miasta Biała Podlaska powiadomił o planowanych 

konsultacjach społecznych (formach, terminie rozpoczęcia, sposobie wnoszenia uwag) 

projektu zmienionego dokumentu. Tym samym zgodnie z art. 23 pkt 1 i 2 pkt 1 ustawy o 

rewitalizacji rozpoczęto konsultacje społeczne mające na celu poinformowanie interesariuszy 
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o zmianach dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 

2016-2025. Jednocześnie zdecydowano się również na nabór nowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, odpowiadających na zdiagnozowane problemy w obszarze rewitalizacji. 

Dzięki czemu oczekiwanym efektem są kompleksowe i dobrze zaplanowane działania 

rewitalizacyjne, prowadzące do trwałego wyprowadzenia obszarów ze stanu kryzysowego.  

Celem niniejszego raportu z konsultacji społecznych jest dostarczenie kompleksowej 

informacji z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-

2025 (z późn. zm.), w tym podanie informacji o czasie i miejscu ich przeprowadzenia oraz 

odniesienie się do zgłoszonych uwag. 
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 1.1. Podstawa prawna 
 

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

9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz  art. 23 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.)  przeprowadzono konsultacje 

społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska po jego 

aktualizacji. 

Na podstawie art. 6 ust 7 ustawy o rewitalizacji, niezwłocznie po zakończeniu każdej 

z form konsultacji społecznych opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, 

zawierającą dane o miejscu i czasie 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 społecznych był projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 

r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-

2025 (z późn. zm.).  

Konsultacje miały na celu zebranie opinii, propozycji, uwag, dotyczących zmian w 

Gminnym Programie Rewitalizacji. 

 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 
 

Do udziału w konsultacjach 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; 
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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. 

 

1.4. Termin konsultacji 
 

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany 

uchwały nr XXX/54/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 (z późn. 

zm.), przeprowadzono w terminie od w terminie od dnia 10 września 2019 r. do dnia 10 

października 2019 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 w dniu 04.10.2019 r. od godz. 14:30 w Urzędzie Miasta Biała Podlaska, ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, sala nr 102 (I piętro), 

2) zbierania uwag ustnych od zainteresowanych procesem rewitalizacji. 

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

na formularzu konsultacyjnym. 

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 zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji”,  
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3) bezpośrednio (osobiście) do Urzędu Miasta Biała Podlaska, ul. Marszałka Józefa 

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

papierowej, bądź w punkcie obsługi klienta (sala obsługi) – ustnie, w godzinach pracy 

urzędu. 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 

2016-2025 zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 02 września 2019 r. 

zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji (art. 6 ust. 2):   

1) w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska, 

 

Rycina 1. Podgląd treści obwieszczenia o konsultacjach społecznych Prezydenta Miasta Biała Podlaska w 

Biuletynie Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska 

Źródło: www.umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl 
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Rycina 2. Podgląd treści ogłoszenia o konsultacjach społecznych Prezydenta Miasta Biała Podlaska w 

Biuletynie Informacji Publicznej miasta Biała Podlaska 

Źródło: www.umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl 

 

2) na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl, 

 

Rycina 3. Podgląd ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych wraz z wszystkimi dokumentami 

udostępniony na stronie rewitalizacja.bialapodlaska.pl 

Źródło: www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl 

 

3) w sposób zwyczajowo przyjęty - treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 

informacyjnej w Urzędu Miasta Biała Podlaska. 
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Rycina 4. Podgląd treści obwieszczenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Biała Podlaska 

Źródło: www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl 

 

4) na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska:  

http://www.um.bialapodlaska.pl/?msi=3747 

 

Rycina 5. Podgląd ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych na stronie Urzędu Miasta Biała Podlaska 

Źródło: www.um.bialapodlaska.pl 
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Materiały do przeprowadzenia konsultacji: 

1) projekt uchwały Rady Miasta Biała Podlaska w sprawie zmiany uchwały nr XXX/54/17 

Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, 

2) projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 po 

jego aktualizacji, 

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, pokój nr 8 (kancelaria ogólna), w godzinach pracy urzędu. 
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2. Przebieg konsultacji społecznych 

 

W procesie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy miasta Biała Podlaska 

na lata 2016-2025 zdecydowano się na szeroki proces uspołecznienia oraz włączenia i 

zaangażowania mieszkańców miasta Biała Podlaska.  

 

2.1. Spotkanie konsultacyjne 
 

Informacja o terminie spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców miasta i 

zainteresowanych podmiotów umieszczona została w dniu 25 września 2019 r. na stronie 

internetowej Urzędu Miasta, stronie dedykowanej rewitalizacji miasta Biała Podlaska 

(www.rewitalizacja.bialapodlaska.pl), na stronie Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. 

 

Rycina 6. . Informacja o terminie spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących zmiany  Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 

Źródło: rewitalizacja.bialapodlaska.pl 

 

Spotkanie konsultacyjne, otwarte odbyło się dniu 04 września 2019 r. o godz. 14:30 w 

Urzędzie Miasta Biała Podlaska, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, w sali nr 102 na I 

piętrze. Uczestniczyło w nim troje przedstawicieli Urzędu Miasta Biała Podlaska, 

przedstawiciel mediów oraz przedstawicielka podmiotu gospodarczego, działającego na 

terenie miasta. Pracownicy Urzędu Miasta udzielili ustnie odpowiedzi na pytania odnośnie 
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procesu rewitalizacji i przedsięwzięć planowanych do realizacji. Przedstawiciel mediów 

zadawał pytania, dotyczące celów rewitalizacji, przebiegu procesu przygotowywania 

dokumentu, jego zmian i przyszłych działań. Przedstawicielka przedsiębiorcy zadawała 

pytania odnośnie inwestycji, zawartej w zmienianym programie, w tym terminów realizacji 

oraz usytuowania infrastruktury. Na spotkaniu zaprezentowano również mapę 

przedsięwzięcia zawartego w zmienianym programie rewitalizacji. Przybyłe osoby nie zgłosiły 

żadnych uwag ustnych i pisemnych do projektu dokumentu. 

 

2.2. Zestawienie zgłoszonych uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Biała Podlaska na lata 2016-2025 po jego aktualizacji 

 

Zgodnie z formularzem uwag, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego raportu 

można było przedstawić uwagi ogólne i/lub szczegółowe do aktualizacji dokumentu 

Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Łącznie 

zgłoszono 6 uwag w formie elektronicznej, których treść wraz z odniesieniem przedstawiono 

w poniższej tabeli.  
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Tabela 1. Uwagi zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025 po jego aktualizacji 
 

Lp. 
Osoba/instytucja 

zgłaszająca uwagę 

Część dokumentu  

do którego odnosi się 

uwaga 

Forma 

zgłoszenia 

uwagi 

Propozycja zmiany Rozstrzygnięcie 

1. Urząd Miasta Biała 

Podlaska 

Lista przedsięwzięć 

podstawowych – tabela 

50 

Zgłoszenie w 

wersji 

elektronicznej  

Usunięcie przedsięwzięcia nr 1 „Rewitalizacja 

zdegradowanych terenów powojskowych w 

Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe 

przygotowanie terenów inwestycyjnych” z listy 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych  

Uwaga uwzględniona 
Brak możliwości zrealizowania przedsięwzięcia z uwagi 

na działania podjęte przez MON w kierunku 

zagospodarowania terenu na potrzeby obronności. 

Zmiana liczby podstawowych i dopuszczalnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych z uwagi na usunięcie 

przedsięwzięcia nr 1 w tabeli 50 oraz w dalszej części 

dokumentu. 

2. 
Urząd Miasta Biała 

Podlaska 

Lista przedsięwzięć 

podstawowych – tabela 

50 

Zgłoszenie w 

wersji 

elektronicznej 

Dodanie zapisów w przedsięwzięciu 

rewitalizacyjnym nr 4 (dawniej nr 5 przed 

usunięciem przedsięwzięcia nr 1) 

Uwaga uwzględniona 
Zaproponowano konkretne zapisy w poszczególnych 

kolumnach tabeli 50 – Lokalizacja, prognozowane 

produkty i rezultaty 

3. 
Urząd Miasta Biała 

Podlaska 

Lista przedsięwzięć 

podstawowych – tabela 

50 

Zgłoszenie w 

wersji 

elektronicznej 

Poprawa zapisów, dotyczących szacunkowej 

wartości realizacji przedsięwzięć nr 1, 5, 11, 13, 

14, 17, 18, 23, 25 i 26 

Uwaga uwzględniona 
Zaproponowano konkretne zapisy w poszczególnych 

kolumnach tabeli 50 – Szacunkowa wartość 

4. 
Urząd Miasta Biała 

Podlaska 

Rozdział 8.2. Powiązanie 

projektów 

infrastrukturalnych z 

projektami społecznymi 

Zgłoszenie w 

wersji 

elektronicznej 

Dodanie zapisów dotyczących wzajemnego 

powiązania przedsięwzięć infrastrukturalnych z 

przedsięwzięciami społecznymi 

Uwaga uwzględniona 
Zmieniono zapisy w związku ze zmianami 

wprowadzonymi w przedsięwzięciu nr 4 oraz 

usunięciem przedsięwzięcia nr 1 z listy przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

5. 
Urząd Miasta Biała 

Podlaska 

Rozdział 9 Ramowy 

harmonogram oraz 

szacunkowe ramy 

finansowe Gminnego 

Programu Rewitalizacji 

Zgłoszenie w 

wersji 

elektronicznej 

Zmieniono terminy realizacji, wartości 

przedsięwzięcia i źródła finansowania 

przedsięwzięć  rewitalizacyjnych nr 4, 5, 11, 14, 

15, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 30 i 31  

Uwaga uwzględniona 
Zaproponowano konkretne zapisy w poszczególnych 

kolumnach tabeli 52 – Termin realizacji, wartość 

przedsięwzięcia, źródła finansowania oraz całkowity 

koszt realizacji przedsięwzięć z uwagi na 

doszczegółowienie danych 
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6. 
Urząd Miasta Biała 

Podlaska 

Wskaźniki produktu i 

rezultatu Gminnego 

Programu Rewitalizacji 

miasta Biała Podlaska – 

tabela 59 

Zgłoszenie w 

wersji 

elektronicznej 

Zmiana wskaźników produktu i rezultatu 

monitoringowych realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 

Uwaga uwzględniona 
Zaproponowano konkretne zapisy w poszczególnych 

kolumnach tabeli 59 w związku ze zmianą terminów 

realizacji podstawowych i dopuszczalnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
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Poza wymienionymi w tabeli 1 uwagami na wniosek Urzędu Miasta Biała Podlaska 

wprowadzono nieznaczne korekty stylistyczne i interpunkcyjne projektu zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. 

 

3. Wnioski 

 

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych wpłynęło łącznie 4 uwagi 

zgłoszone w wersji elektronicznej wymienione w powyższym rozdziale dokonano zmiany w 

projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025. Tym 

samym projekt ten zostanie przedstawiony Radzie Miasta Biała Podlaska w poprawionej 

formie.  

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

 

Formularz składania uwag   
 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025  

1. Informacje o Zgłaszającym (obowiązkowo) 

Imię i Nazwisko 

Adres do korespondencji 

Telefon/fax, e-mail 

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

rewitalizacja@bialapodlaska.pl,  przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Biała Podlaska,  

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska z dopiskiem „Konsultacje społeczne 

– projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji” lub złożyć osobiście 

w Urzędzie Miasta Biała Podlaska do dnia 24.09.2017 r.  

2. Czy ma Pan/Pani ogólne uwagi do przedstawionej treści projektu uchwały w sprawie zmian w 
Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025? Prosimy o krótkie 
przestawienie ich w poniższej tabeli. 

Lp. Uwaga 

 

1. 
 

2.  

…  

 
3. Jeżeli ma Pan/Pani szczegółowe uwagi do którejś z części Gminnego Programu Rewitalizacji 
miasta Biała Podlaska na lata 2016-2025, prosimy o ich przedstawienie poniżej wraz z krótkim 
uzasadnieniem. 

Lp. 

Część dokumentu do 

którego odnosi się 

uwaga  

(projekt uchwały) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

1.     

2.     



Załącznik nr 1 

 

 

….     

 

W związku z realizacją wymogów 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 "RODO"), przekazujemy informację o zasadach przetwarzania danych osobowych 

uczestników konsultacji społecznych oraz o przysługujących im prawach z tym związanych. 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą przy ul. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska,  

2) z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się pisząc na adres: iod@bialapodlaska.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania zmiany Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Biała Podlaska na lata 2016 – 2025 przy udziale interesariuszy, zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.), 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi) w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o 

rewitalizacji,  

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa, 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których 

zostały zebrane, a po jego spełnieniu mogą być przechowywane w celach archiwalnych, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, 

8) w przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają 

Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 

 

  

 

 

 


