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ZAKRES PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W TWORZENIU I WDRAŻANIU
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NASIELSK
Ustawa z dnia 9 października 2015 roku rewitalizacji

(Dz. U. 2015 poz. 1777)

wprowadza do praktyki formalnoprawne zasady dotyczące przygotowania i realizacji procesów
rewitalizacji

obszarów

zdegradowanych.

Poza

zdefiniowaniem

kluczowych

pojęć,

ustawodawca ustanowił i ujednolicił dowolnie dotąd pojmowany przez samorządy proces
przygotowania programu rewitalizacji i koordynowania podejmowanych działań. Ustawa
reguluje również zawartość i tryb powstawania gminnego programu rewitalizacji, wskazując
interesariuszy podejmowanych procesów rewitalizacji. Szczególne miejsce w zasadach
ogólnych poświęcone zostało zasadom uspołecznienia procesu rewitalizacji i partycypacji
społecznej na każdym etapie podejmowanych działań. Gminny Program Rewitalizacji Miasta
Nasielsk zgodny jest z założeniami Ustawy w zakresie realizacji zasad ogólnych,
przewidzianych zasad i form konsultacji społecznych, wyznaczenia obszaru priorytetowego,
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wymaganej struktury i zawartości
Programu.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nasielska jest dokumentem otwartym. Oznacza
to z jednej strony możliwość jego ewaluacji i dostosowania do zmieniających się uwarunkowań
oraz potrzeb społeczności lokalnej, z drugiej – współdziałania samorządu Gminnego ze
społecznością lokalną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rewitalizacji program
tworzony w gminie powinien powstawać przy aktywnym udziale mieszkańców na każdym
etapie tworzenia, realizacji i monitorowania Programu. Art. 8 ustawy stanowi, iż rada gminy z
własnej inicjatywy albo na wniosek burmistrza wyznacza obszar rewitalizacji. Jednocześnie
ustawodawca nakłada na burmistrza obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych.
Ponadto, po przyjęciu Gminnego Programu Rewitalizacji przez Radę Gminy,
Burmistrza jako osobę zarządzającą wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji wspomagać
będzie Komitet

do spraw rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji jest forum współpracy

wszystkich interesariuszy z organami gminy. Współpraca ta dotyczy wszystkich etapów
procesu rewitalizacji, począwszy od przygotowania rewitalizacji, poprzez udział i prowadzenie
realizowanych działań, aż po ocenę osiągniętych efektów.

Komitet pełni również rolę

opiniodawczo-doradczą Burmistrza. W Komitecie do Spraw Rewitalizacji skupieni są
przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. Zgodnie z przepisami art. 7
ustawy o rewitalizacji zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji
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określa, w drodze uchwały, rada gminy. Również w tym przypadku podjęcie uchwały jest
poprzedzone konsultacjami społecznymi.
Partycypacyjny charakter programów rewitalizacji podkreślony został przez przepisy
art. 5 ustawy, w którym podkreślono, iż partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie,
prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział

wszystkich

interesariuszy. Ustawodawca wskazał przy tym, iż prawidłowo przeprowadzone konsultacje
społeczne powinny pozwolić na poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zapewnić
spójność planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami. Aby ten cel osiągnąć
konieczne jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych o procesie rewitalizacji,
dotyczących zasad prowadzenia rewitalizacji oraz przebiegu tego procesu. Forma
przeprowadzonych konsultacji powinna zapewnić udział interesariuszy w przygotowaniu
dokumentów dotyczących rewitalizacji oraz zapewnić w czasie przygotowania, prowadzenia
i oceny rewitalizacji możliwość wypowiedzenia się przez interesariuszy. Oznacza to
konieczność stosowania różnych form konsultacji społecznych. Zgodnie z przepisami art. 6
ustawy o rewitalizacji formami konsultacji społecznych są:


zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy
zamieszczonych na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej;



spotkania, debaty, warsztaty, spacery studyjne, ankiety, wywiady, wykorzystanie grup
przedstawicielskich lub zbieranie uwag ustnych.
Konsultacje społeczne prowadzone powinny w sposób zrozumiały, z użyciem

niespecjalistycznego języka oraz – jeśli jest to możliwe – z użyciem wizualizacji.
Zgodnie z ustawą, niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych
opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg. Informacja ta zawiera dane o miejscu
i czasie przeprowadzenia konsultacji oraz omówienie jej przebiegu. W przypadku uwag
zgłaszanych przez mieszkańców, konieczne jest również odniesienie się do nich.
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SPOTKANIE
NASIELSK

W

SPRAWIE

PROGRAMU

REWITALIZACJI

W

GMINIE

18.05.2015 roku odbyło się spotkanie w sprawie rewitalizacji. Celem spotkania było
zdiagnozowanie najważniejszych zjawisk kryzysowych na obszarze miasta oraz wskazanie
głównych kierunków kompleksowej rewitalizacji Nasielska. Spotkanie na sali konferencyjnej
zostało poprzedzone spacerem w terenie oraz wizji lokalnej. Podczas spotkania omawiano
główne problemy społeczne w Nasielsku w odniesieniu do rewitalizacji miasta. Za wiodący
problem społeczny na terenie zdegradowanego obszaru kryzysowego uznano brak tożsamości
lokalnej mieszkańców Nasielska oraz brak odpowiedzialności za miejsce w którym żyją. Była
to część problemów zdiagnozowanych podczas tworzenia senioralnej strategii dla Nasielska
i bezpośrednio wiążący się ze architektonicznym zdegradowaniem obszaru kryzysowego.
Podjęcie działań rewitalizacyjnych wpłynie pozytywnie na pobudzenie przedsiębiorczości,
integrację społeczną, wzrost tożsamości lokalnej oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa.
Z powodu niskiej identyfikacji mieszkańców Nasielska z miejscem zamieszkania konieczne
jest niezwłoczne podjęcie działań

służących rozwojowi integracji społecznej oraz

kształtowaniu tożsamości lokalnej mieszkańców poprzez kompleksowe działania w zakresie:
- odbudowy infrastruktury kulturalno-historycznej mającej kluczowe znaczenie dla
kształtowania poczucia tożsamości lokalnej i postaw obywatelskich,
-stworzenia

infrastruktury

służącej

integracji

społecznej,

rozwojowi

sportu

i rekreacji,
-włączenie jak największej liczby mieszkańców i grup społecznych w proces rewitalizacji
w celu pobudzenia odpowiedzialności za miasto rodzinne,
- rozwój przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie potencjału miasta.
Do utrwalających się zjawisk kryzysowych zaliczono:
1. Utrwalanie się społecznych zjawisk kryzysowych:

szybkiego

starzenia się

społeczeństwa, odpływu młodych mieszkańców poza granice miasta, braku wiary
w zmiany, wzrostu bezrobocia, zmniejszającego się przyrostu naturalnego, pogarszania
się jakości życia mieszkańców, braku inicjatyw przedsiębiorczych, braku wiedzy
o możliwościach miejsca;
2. Niewykorzystany potencjał historyczno-kulturowy, zabytki w znacznym stopniu
zniszczenia (wczesnośredniowieczne grodzisko, cmentarz napoleońsko-rosyjski,
cmentarz żydowski, budynki z przełomu XIX/XX w., trasa dawnej wąskotorówki, dom
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nauczyciela z 1905 r., dawna fabryka guzików, tradycje żydowskie w historii miasta,
działalność Żołnierzy Wyklętych na terenie gminy Nasielsk);
3. Postępująca degradacja przestrzeni miejskiej w reprezentacyjnej części miasta:
•

brak funkcjonalnej przestrzeni miejskiej: ławek, placu zabaw, koszy, szaletu
miejskiego; mała liczba miejsc parkingowych, zniszczona fontanna;

•

brak uporządkowanego terenu zieleni miejskiej;

•

przestrzeń miejska niedostosowana do potrzeb niepełnosprawnych oraz seniorówliczne bariery architektoniczne, zły stan techniczny chodników;

•

brak kanalizacji sanitarnej;

•

zły stan techniczny dróg, brak ciągów pieszych;

•

brak spójnej koncepcji architektury zabytkowej w centrum miasta;

4. Niewystarczające zaplecze budownictwa komunalnego - zły stan budynków;
5. Niewykorzystany potencjał przyrodniczo-turystyczny: źródła geotermalne, okoliczne
tereny zielone, rzeka, bliskość lotniska Modlin, aeroklub na terenie gminy;
6. Zniszczona infrastruktura sportowa (stadion miejski z zapleczem socjalnym);
7. Brak przestrzeni rekreacyjnej i miejsc spotkań wszystkich grup społecznych: siłownia
plenerowa, boiska do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę, ścieżki nordic walking oraz
biegowe, miejsca gier i zabaw ulicznych, ścieżki rowerowe;
8. Niewykorzystany

potencjał

rodzimego

asortymentu

(lokalnych

produktów

spożywczych, ekologicznych płodów rolnych);
9. Brak inicjatyw pobudzających przedsiębiorczość, impulsów motywujących młodzież
do pozostania w Nasielsku.
Wyznaczono 2 etapy rewitalizacji na obszarach kryzysowych
I ETAP REWITALIZACJI:
I.A. CENTRUM NASIELSKA
I. B. STWORZENIE TERENU AKTYWNEGO WYPOCZYNKU
II ETAP - ZAPLECZE REKREACYJNO-SPORTOWE
III ETAP – WYKORZYSTANIE ZŁÓŻ TERMALNYCH
IV ETAP- MODERNIZACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH
V ETAP – ODBUDOWA ZASOBÓW EDUKACYJNYCH
VI ETAP – AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Spotkanie zakończono decyzją o przystąpieniu do złożenia wniosku w ramach konkursu
„Modelowa Rewitalizacja Miast” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
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ETAP 1. KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W
SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU
REWITALIZACJI DLA GMINY NASIELSK
Pierwszy etap konsultacji dotyczył projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Konsultacje przeprowadzone
zostały w sposób zgodny z przepisami nakładanymi przez ustawę o rewitalizacji. Art. 8 ustawy
stanowi, iż w przypadku gdy gmina zamierza realizować zadania własne wynikające z art. 3 tej
ustawy (przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji,
a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy), Burmistrz wyznacza, w drodze
uchwały obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W takim przypadku zobowiązany jest on
do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu tej uchwały. Projekt
uchwały zawierający wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
zawiera:


wskazanie granic wyznaczonych obszarów wykonane na mapie w skali 1:5000,
sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej,



diagnozę obszaru priorytetowego, potwierdzającą konieczność wyznaczenia obszaru
kryzysowego (zdegradowanego),



diagnozę

obszaru

zdegradowanego,

potwierdzającą

spełnienie

przez

obszar

zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.
30 listopada 2015 roku Burmistrz Nasielska działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia
9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. nr 1777) wydał Obwieszczenie ogłaszające
konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Przedmiotem konsultacji było
zapoznanie mieszkańców Gminy Nasielsk z projektem uchwały. Ustalono, iż Konsultacje
przeprowadzone zostaną w okresie 7-31 grudnia 2015 roku. Projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk
zamieszczony został na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w wersji elektronicznej www.nasielsk.pl i www.umnasielsk.bip.nasielsk.pl.
Mieszkańcy poproszeni zostali o zgłaszanie uwag dotyczących projektu uchwały w formie
pisemnej w Punkcie Obsługi Klienta, w formie e-mail do osoby odpowiedzialnej za
przeprowadzenie konsultacji (e-mail: p.holec@nasielsk.pl) lub adres Urzędu Miejskiego
(um@nasielsk.pl).
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W dniu 2 grudnia 2015 roku na stronie Urzędu Miejskiego zamieszczona została
informacja o rozpoczęciu konsultacji w sprawie granic obszaru zdegradowanego. Konsultacje
przyjęły formę badania ankietowego. Kwestionariusz ankiety udostępniono mieszkańcom
w formie elektronicznej na stronie UM w Nasielsku oraz w formie papierowej – w siedzibie
NOK w Nasielsku, ZGKIM w Nasielsku oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w
Nasielsku. W tym samym dniu mieszkańcy zaproszeni zostali na spotkanie konsultacyjne
dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji dla Gminy Nasielsk.

1. OTWARTE SPOTKANIE KONSULTACYJNE
W dniu 15 grudnia 2015 roku o godzinie 18.00 w Sali kina NIWA NOK w Nasielsku,
w ramach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, odbyło się spotkanie
Burmistrza z mieszkańcami gminy. Spotkanie otwarte z mieszkańcami zainicjowało cykl
konsultacji społecznych, włączających społeczność miasta w proces projektowania Gminnego
Programu Rewitalizacji. Było to również spotkanie wprowadzające w zagadnienia
rewitalizacji, a jego celem było:
1. Przybliżenie mieszkańcom zagadnień związanych z rewitalizacją
2. Prezentacja

przebiegu

prac

nad

wyznaczeniem

obszaru

zdegradowanego,

ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie procesu partnersko-eksperckiego,
3.

Przedstawienie granic obszaru zdegradowanego

4.

Dyskusja na temat granic obszaru zawartych w projekcie uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk.
W spotkaniu z Burmistrzem i pracownikami Urzędu Miasta oraz zaproszonego eksperta

udział wzięło 14 mieszkańców miasta. Mieszkańcy poruszyli następujące problemy:


stworzenie programu, który pozwoli przywrócić miastu funkcje, które pełniło ono
w przeszłości.



stworzenie na terenie miasta warunków, które pozwolą miastu korzystać z pozytywnych
aspektów bliskiego położenia Warszawy – odtworzenie i stworzenie nowych
czynników atrakcyjności osiedleńczej, gospodarczej i turystycznej.



stworzenie programu, który w oparciu o wyznaczone granice obszaru kryzysowego
pozwoli na odtworzenie roli centrum miasta. Wymagać to będzie zharmonizowania
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rewitalizacji zabytkowej substancji rynku z zagospodarowaniem przestrzeni
publicznych na terenie Starego Miasta i jego okolic.


podjęcie kompleksowych działań, których celem będzie odnowa osiedleńczej funkcji
Starego Miasta – stworzenie warunków zachęcających społeczność miasta do
zamieszkania w zdegradowanych obecnie lokalach mieszkalnych położonych nad
lokalami użytkowymi w centrum miasta.



zmiana obecnych Planów Zagospodarowania Przestrzennego ze szczególnym
zwróceniem uwagi na obszary zielone w centrum miasta.



realizacja działań, które w ramach rewitalizacji pozwolą na stworzenie z centrum miasta
obszaru atrakcyjnego dla wypoczynku mieszkańców i turystów. Atrakcyjność rynku
jako centralnej części miasta stać powinna stać się „lokomotywą” rozwoju miasta
i gminy.
Mieszkańcy uznali

granice

obszaru

kryzysowego

za

wyznaczone

zgodnie

z prezentowanymi wskaźnikami. Zaniepokojenie wzbudziło, czy działania podejmowane
w tym obszarze nie przyczynią się do przeniesienia zdiagnozowanych problemów na tereny
leżące poza jego granicami.

2. SPACER STUDYJNY POWIĄZANY Z ROZMOWAMI Z
MIESZKAŃCAMI
W ramach konsultacji 23 grudnia 2015 roku odbył się studyjny spacer po Nasielsku.
Było to spotkanie terenowe, które łączyło w sobie elementy dokumentowania i bieżącego
zbierania uwag ustnych. W trakcie spaceru wykonana została dokumentacja fotograficzna –
zdjęcia wykonała prowadząca badanie dr Mariola Pytlak. W ciągu trzygodzinnego spaceru
przeprowadzono 12 rozmów z mieszkańcami. Poproszono ich o udzielenie odpowiedzi na dwa
pytania:
1. Jakie obiekty powinny zostać uwzględnione w obszarze objętym granicami obszaru
kryzysowego?
2. Dlaczego zajęcie się wskazanym obszarem lub obiektem jest ważne na tyle, aby zająć
się nim w pierwszej kolejności.
Rozmowy odbyły się na terenie obszaru zdegradowanego. Na podstawie przeprowadzonych
rozmów stwierdzić można, iż wyznaczony obszar zdegradowany obejmuje większość obiektów
wskazywanych przez mieszkańców jako miejsca, którymi należy zająć się w pierwszej
kolejności. Poza obszarem zdegradowanym znalazło się jedynie jedno miejsce – kopiec po
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grodzie Nasielsk. Zdaniem mieszkańca „powinno się na nim coś zrobić, bo teren leży
zaniedbany, a jest blisko centrum”. Zdjęcie przedstawia wskazany obszar – widok od strony ul.
Starzyńskiego

Wszystkie pozostałe wskazywane obiekty znajdują się w granicach wyznaczonego obszaru.
Spacer rozpoczęto w centrum miasta. Najczęściej wskazywanym przez mieszkańców miejscem
(wskazało go 5 spośród 12 rozmówców) były okolice skweru przy ul. Kościuszki:


„Tu jest blisko kino. Jak przychodzą ludzie, to aż wstyd, bo tylko same ruiny i miejsce
dla pijaków. A dla normalnych ludzi, żeby usiąść i poczekać to nie ma miejsca”



„W mieście jest mało zieleni. Nie ma gdzie pójść na spacer z dzieckiem. Na rynku jeszcze
można usiąść, ale na Kościuszki to lepiej nawet nie chodzić”.



„Jest kino, ale nie ma gdzie zaparkować, a i latem nie bardzo jest gdzie przysiąść
i poczekać”
Na zdjęciach skwer przy ul. Kościuszki. Na pierwszym zdjęciu w tle widoczny

Nasielski Ośrodek Kultury
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Jako problem miasta wymagający wsparcia wskazywano również:


stan nasielskich ulic: „w centrum może nie jest najgorzej, ale np. ul. Kręta czy Prosta.
To nie są ulice w mieście. A nowy mieszkaniec przyjedzie się osiedlić, jak będzie mógł
dojechać”
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Zdjęcia przedstawiają fragment ul. Krętej i Prostej



stan chodników lub ich brak.
„Bardzo zła nawierzchni ulic. I chodniki. Bardzo kiepska jest ich nawierzchnia,
szczególnie kiedy prowadzi się wózek, albo jedzie rowerem” ,
„Na wielu ulicach nie ma w ogóle chodników. Trzeba iść ulicą. Ruch może nieduży, ale
jeżdżą rowery. Trzeba nadkładać drogi żeby iść chodnikiem”
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Na zdjęciu chodniki na ul. Piłsudskiego oraz ulica Polna bez pasa dla pieszych (na tyłach
Gimnazjum Publicznego nr 1)
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Dom Nauczyciela
„Szkoła ładna, wyremontowana, a ta ruina została. To trzeba uporządkować”

Na zdjęciu Dom Nauczyciela na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Szkolnej

Problemem miasta jest zaniedbany rynek – park i kamieniczki. Jest to ścisłe centrum,
znajdujące się w strefie ochrony konserwatorskiej. Mimo widocznych na rynku zmian
(remontowane kamienice), nie jest to miejsce reprezentatywne dla miasta, które próbuje
odbudować swoje znaczenie.
„Tak nie może wyglądać rynek, nikogo nie zachęca do przyjazdu. Nie ma gdzie zaparkować”
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Na zdjęciach kamieniczka w jednej pierzei Rynku oraz Park im. Jana Pawła II

Zaniedbane są również okolice rynku – nowe budynki sąsiadują bezpośrednio z obiektami
wymagającymi remontów.
„ale to nie tylko rynek, wystarczy się rozejrzeć. A jak się pójdzie trochę dalej za rynek, to jest
jeszcze gorzej”
Na zdjęciach ulica Kilińskiego – jedna z głównych arterii miasta oraz prowadząca do Rynku
ulica Wąska
14

Ciekawym miejscem, ważnym dla historii miasta jest cmentarz wojenny z czasów wojen
napoleońskich na rogu ulicy Płońskiej i Lipowej. Teren cmentarza został uporządkowany i
ogrodzony ze środków Programu Działaj Lokalnie, ale wymaga dalszych nakładów.
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Na zdjęciu cmentarz położony na rogu ulicy Płońskiej i Lipowej

Chociaż

zmiany

zachodzące

na

terenie

miasta

są

widoczne,

a

tereny

niezagospodarowane stopniowo zmieniają swoje oblicze, nadal znajdują się obszary
wymagające wsparcia. Jednym z nich jest teren poprzemysłowy.
Na zdjęciu tereny poprzemysłowe przy ulicy Elektronowej (widok od strony ulicy
Piłsudskiego).

Celem spaceru studyjnego przeprowadzonego w dniu 23 grudnia 2015 roku było
wskazanie miejsc i obiektów, które zdaniem mieszkańców wymagają wsparcia oraz
zdefiniowanie problemów, które powinny stać się przedmiotem programu rewitalizacji.
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Rozmówcy uznali granice obszaru za prawidłowe, wskazując obiekty, które ich zdaniem
decydują o zdegradowaniu funkcjonalnym i technicznym tego obszaru.

3. UWAGI MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY
– ZBIERANE W POSTACI PAIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ
Po zakończonym spotkaniu otwartym zgłoszone zostały pisemnie uwagi odnoszące się
do projektu uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego oraz działań podejmowanych
przez samorząd w ramach przygotowań do gminnego programu rewitalizacji. W uwagach
podkreślono następujące aspekty:
1. Konieczność sprecyzowania działań, które samorząd planuje do realizacji:
„Moim zdaniem trzeba jasno określić cele i realnie sprecyzować przedsięwzięcia”.
Jest to bezpośrednie nawiązanie do dyskusji w czasie spotkania, dotyczącej wskaźników
pozwalających na określenie sytuacji kryzysowej na wskazanym obszarze. Cele rewitalizacji
zamieszczone zostały w załączniku zawierającym diagnozę obszaru priorytetowego i
obszaru kryzysowego. Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu rewitalizacji
sprecyzowane zostaną po zakończeniu konsultacji i uwzględnieniu uwag dotyczących granic
obszaru kryzysowego.
2. Konieczność określenia granic Starego Miasta:
„W Nasielsku nie istnieje żaden styl urbanistyczny jako godny zachowania w całości. Zapisane
są w rejestrze zabytków pojedyncze obiekty. Dokonując rewitalizacji architektonicznej nie da
się wzorcować na określonej epoce. Rewitalizację w architekturze rozumiem przez zachowanie
i zabezpieczenie obiektów z różnych czasów niezależnie od nastrojów politycznych – Taka była
historia. Ale moim zdaniem wskazane byłoby określenie granic starego miasta. Ten teren
powinien być wizytówką Nasielska”.
Stwierdzenie to zgodne jest z założeniami programu rewitalizacji zaproponowanymi przez
Burmistrza. Jedną z cech pozwalających na wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego
była jego charakterystyka przestrzenno-funkcjonalna. Wskazano, iż na terenie obszaru
kryzysowego znajduje się ok.70 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (w
tym 3 obiekty wpisane do rejestru zabytków), co powoduje konieczność objęcia ochroną
znaczną liczbę obiektów zabytkowych. Za główny problem obszaru kryzysowego uznano
stopniową degradację wartościowych dla miasta obiektów zabytkowych. Chociaż wskazane
budynki objęte ochroną budują tożsamość kulturową miasta, są w zbyt małym stopniu
wykorzystane przez organizacje pozarządowe i instytucje kulturalne działające na terenie
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miasta. Szansą dla obszaru jest zatem podjęcie szybkiej interwencji o charakterze
kompleksowym.
3. Konieczność uporządkowania Planu zagospodarowania przestrzennego Nasielska:
„Plan zagospodarowania Nasielska jest ogólnikowy . Przykład: Teren kryzysowy na którym
mieszkam ul Polna jest zaznaczony na planie jako teren MNU (mieszkaniowy z dopuszczeniem
usług nieuciążliwych) A w pobliżu funkcjonuje firma z bezładnie parkującymi maszynami
ciężkimi (koparki i inne) Rejon obok starego grodziska na planie jako teren pod 0,1ZP i 0,2ZP
(tereny zieleni publicznej – a funkcjonuje zakład brukarski z hałdami piachu itp. Po co nam
rewitalizacja – żeby robić nowy bałagan”
Podstawową zasadą realizacji poszczególnych rodzajów projektów w ramach programu
rewitalizacji jest ich zgodność z założeniami dokumentów dotyczących zagospodarowania
przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Nasielsk zawarte zostały najważniejsze kierunki zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nasielsk. W strukturze wewnętrznej gminy wyodrębniono cztery obszary
funkcjonalno przestrzenne.

U podstaw podziału legły zróżnicowania przestrzenne,

przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i techniczno-infrastrukturalne. Z punktu widzenia
Gminnego Programu Rewitalizacji istotna jest strefa miejska oznaczona jako Strefa A –
strefa intensywnego rozwoju funkcji osadniczo-usługowych i produkcyjnych, posiadająca
możliwości rozwoju. Strefę tworzy miasto Nasielsk oraz sąsiadujące z nią ośrodki wiejskie
– Mazewo Włościańskie, Kosewo, Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi, Mogowo, Siennica
i Pniewo. Uznano, iż głównym kierunkiem zagospodarowania przestrzennego powinno stać
się stworzenie warunków niezbędnych do wzmocnienia organizmu miejskiego Nasielska
jako ośrodka obsługi (również w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego) dla terenów
wiejskich północnej części powiatu nowodworskiego oraz bazy obsługi ruchu
turystycznego. Do realizacji tego celu niezbędne jest podjęcie szeregu działań – w Studium
wskazano główne ich kierunki, w tym: podniesienie atrakcyjności strefy miejskiej
i warunków dla aktywizacji gospodarczej, rozwój zorganizowanej bazy ogólnodostępnej dla
obsługi ruchu turystycznego, przygotowanie oferty terenów, usprawnienie tranzytowego
ruchu drogowego przebiegającego przez miasto, rozbudowa systemów infrastruktury
technicznej oraz zapewnienie odpowiedniego funkcjonowania systemu przyrodniczego
miasta poprzez zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz lokalizowanie nowych
w sposób ułatwiający przewietrzanie terenu. Obszar zdegradowany jest zgodny z zapisami
studium – wskazuje obszary wymagające rehabilitacji i rewitalizacji na obszarze centrum
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miasta wyznaczonym jako obszar kryzysowy. Zbieżne są również główne kierunki
podejmowanych na terenie obszaru działań.
Ponadto, dla obszaru miasta Nasielska uchwalony został Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk, obejmujący obszar miasta w granicach
administracyjnych, z wyłączeniem terenów objętych uchwałami Rady Miejskiej
w

Nasielsku.

Celem

regulacji

zawartych

w

ustaleniach

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Nasielsk jest podniesienie warunków życia
mieszkańców. Cel ten realizowany jest zarówno poprzez ustalenie zasad udostępniania
terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielo- i jednorodzinne, terenów produkcyjnych i
usługowych dla prowadzenia działalności gospodarczej, urządzeń użyteczności publicznej i
innych niezbędnych dla potrzeb dalszego zrównoważonego rozwoju miasta oraz
zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców, jak też poprawę ładu przestrzennego poprzez
świadome kształtowanie przestrzeni terenów miejskich, uporządkowanie zagospodarowania
przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych przy ograniczaniu sytuacji
konfliktowych, wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji. W Planie
określono przeznaczenie terenów na poszczególne cele poprzez zdefiniowanie ich funkcji,
odnosząc odpowiednie ustalenia do struktury funkcjonalnej poszczególnych obszarów
miasta. Z punktu widzenia obszaru zdegradowanego szczególnie ważne są ustalenia w
zakresie zasad modernizacji i rehabilitacji zabudowy, zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej oraz w zakresie ochrony
i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu kulturowego. Wskazano
jednocześnie, że obszar ten położony został w granicach zwartej zabudowy śródmiejskiej
w obrębie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej (kościół parafialny p.w. Św. Wojciecha
oraz najbardziej wartościowy obszar układu urbanistycznego Starego Miasta). Oznacza to,
iż wszelkie przedsięwzięcia modernizacyjne wymagają uzgodnienia i uzyskania warunków
oraz wytycznych konserwatorskich Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Obszar
zdegradowany i realizowane na nim działania zgodne są z kierunkami wskazanymi przez
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i wpisują się w cele w nim wyznaczone.
Obszar kryzysowy obejmuje wskazane w Planie obszar objęty

działaniami

modernizacyjnymi i rehabilitacyjnymi, obszar ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz tereny i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie przepisów szczególnych
związanych z ochroną przyrody oraz wskazane do objęcia tą ochroną. Rozwiązania
zaproponowane w Programie uwzględniają wszystkie ograniczenia wynikające z ograniczeń
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wskazanych w Planie, a jednocześnie ograniczą niekorzystne działania podejmowane na tym
terenie obecnie – w tym również ograniczą możliwość działań podobnych do wskazanych
przez Autora uwagi oraz ograniczą negatywne skutki decyzji podjętych we wcześniejszym
okresie.
4. Konieczność stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju:
„Minęły czasy nakazowe. Teraz trzeba stworzyć dobre warunki a rozwój wszechstronny nastąpi.
Nie jestem pesymistą i uważam że zawsze można coś poprawić jak się chce natomiast jeżeli jest
się zdania że się nie uda to na pewno tak będzie”.
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu
rewitalizacji. Jedną z najważniejszych zasad planowania i realizacji założeń programu
rewitalizacji jest partnerstwo. Przez partnerstwo rozumiana jest współpraca pomiędzy
sektorem publicznym, prywatnym i organizacjami pozarządowymi. W pracach dotyczących
rewitalizacji uczestniczą przedstawiciele organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.
Pracownicy Urzędu Miasta zobowiązani są do przekazywania

informacji na temat

podejmowanych działań na organizowanych zebraniach. Lokalny Program Rewitalizacji
przygotowywany jest zgodnie z zasadami dotyczącymi konsultacji społecznych zawartych
w ustawie o rewitalizacji. Oznacza to, że proces rewitalizacji Nasielska nie opiera się na
nakazach płynących z „góry na dół” (kierunek: samorząd – społeczność lokalna), ale stać się
ma wspólnie ze społecznością lokalną wypracowanym dokumentem, stanowiącym
podstawę

do

wspólnego

działania

dla

dobra

społeczności

lokalnej.

Zgodnie

z obowiązującymi przepisami ustawy o rewitalizacji program tworzony w gminie powinien
powstawać przy aktywnym udziale mieszkańców na każdym etapie tworzenia, realizacji
i monitorowania Programu.
W uwagach zgłoszonych do programu pojawiły się również zagadnienia dotyczące
bezpośrednio granic obszaru. Zwrócono uwagę na dwa obiekty, które powinny zostać
uwzględnione w programie rewitalizacji:


„Jeśli chodzi o przedstawione granice to dziwi mnie plan pominięcia budynku liceum
przy ulicy Starzyńskiego”.
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Proponowany obszar rewitalizacji wyznaczony został w oparciu o obowiązujące przepisy
ustawy o rewitalizacji. Zgodnie z nimi Stan kryzysowy występuje nie tylko w odniesieniu
do sfery architektoniczno-urbanistycznej czy przestrzennej danego obszaru, lecz związany
jest przede wszystkim ze sferą gospodarczą i społeczną, warunkującą funkcjonalność
terenu. Podstawowym kryterium wskazania obszaru jako „kryzysowego” i wskazania go
do działań z zakresu rewitalizacji powinien być fakt, iż sytuacja zastana jest tam gorsza niż
średnia dla danego obszaru. W przypadku obszaru kryzysowego dla Nasielska wskaźnikami
takimi były: spadek liczby mieszkańców mieszkających na obszarze kryzysowym, spadek
liczby mieszkańców mieszkających na obszarze kryzysowym oraz wysoki poziom
przestępczości i wykroczeń – uwzględnione zostały przestępstwa i wykroczenia
stwierdzone, z uwzględnieniem zdarzeń drogowych i z pominięciem przestępstw
gospodarczych (w każdym przypadku uwzględnione zostały zmiany w latach 2010-2014).
Ponadto, uwzględniona została sytuacja funkcjonalno-przestrzenne obszaru (stopniowa
degradacja wartościowych dla miasta obiektów zabytkowych) oraz sytuacja techniczna
(znaczne zużycie funkcjonalne i techniczne budynków stanowiących mieszkaniowy zasób
gminy). Żaden z tych wskaźników nie dotyczył bezpośrednio wskazanego obiektu,
leżącego tuz poza granicami wyznaczonego obszaru kryzysowego.


„Jest jeszcze jeden obiekt na terenie gminy który został zapomniany. Jest to obiekt po
byłej jednostce wojskowej w miejscowości Chrcynno (były 6 dywizjon rakietowy Obrony
Powietrznej

)

http://infowsparcie.net/wria/o_autorze/chrcynno_6dr.html

Obecnie

psiarnia na terenie lasów państwowych. W pobliżu lotnisko Aeroklubu Warszawskiego
Na teren byłego stanowiska ogniowego można jeszcze sprowadzić dawny sprzęt
urządzić jako miejsce rekreacji wzbogaci o niechciane dziś liczne pomniki
„KOMUNIZMU” ale to też historia. To by była frajda jak by w Chrcyńskim lesie stanął
pomnik 4 śpiących. Wypadało by tylko przytoczyć słowa A. Asnyka. z wiersza Do
młodych ”.. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, Choć macie sami doskonalsze
wznieść”
Wskazany obiekt znajduje się na terenie gminy Nasielsk, poza wyznaczonym obszarem
priorytetowym. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy sytuacji gminy, uznano, iż dla
zatrzymania negatywnych tendencji w zakresie procesów społeczno-gospodarczych
konieczne jest podjęcie przez samorząd zdecydowanych działań. Ich celem jest stworzenie
korzystnych warunków do osiedlania się i prowadzenia działalności gospodarczej.
Zwrócono uwagę, iż w pierwszej kolejności działania te powinny zostać skierowane na
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obszar charakteryzujący się niższymi wskaźnikami niż pozostałe obszary gminy. Obiekt
Chrcynno jako obiekt powojskowy zgodnie z art. 10.3. spełniałby przesłankę wejścia w
skład obszaru rewitalizacji wówczas, kiedy występowałyby na nim negatywne zjawiska
wskazane przez ustawodawcę i tylko wtedy, kiedy działania możliwe do przeprowadzenia
na tych terenach przyczyniłyby się do przeciwdziałania tym zjawiskom społecznym.
Ponadto, wskazany obiekt stanowi własność prywatną, a zgodnie z art. 16. 1. zamieszczenie
w gminnym programie rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, którego realizacja
stanowi zadanie podmiotu publicznego innego niż gmina, wymaga zgody tego podmiotu.
Podkreślić przy tym należy, iż tworzony Gminny Program Rewitalizacji, którego
elementem jest będący przedmiotem konsultacji obszar kryzysowy – jest dokumentem
otwartym. Oznacza to możliwość jego ewaluacji i dostosowania do zmieniających się
uwarunkowań oraz potrzeb społeczności lokalnej
Mieszkańcy wskazali również problemy związane z zagadnieniem rewitalizacji, przy
czym dotyczyły one zagadnień technicznych i sposobu prezentacji założeń programu na stronie
internetowej.
„Informacje o rewitalizacji przeszły do historii. Wpisując słowo rewitalizacja dowiemy się
o rewitalizacji baszty. Przydała by się stała zakładka o programie Rewitalizacji”
Na stronie internetowej Gminy Nasielsk została stworzona zakładka poświęcona Rewitalizacji
Kto jest autorem ankiety ? A może opisy przycisków mogły by być po polsku?
Ankieta powstała w wyniku współpracy ekspertów z pracownikami Urzędu Miasta
Nasielsk odpowiedzialnymi za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Jest to
ankieta autorska, przygotowana specjalnie dla potrzeb konsultacji granic obszaru
zdegradowanego w Nasielsku w oparciu o dokonaną diagnozę obszaru. Przyciski wyświetlają
się na podstawie preferencji i ustawień językowych komputera użytkownika. Należy zmienić
ustawienia w komputerze lub przeglądarce internetowej.

4. WYKORZYSTANIE OPINII GRUP PRZEDSTAWICIELSKICH
Nasielskie Towarzystwa Kultury uczestniczy w akcji Masz głos, masz wybór i realizuje
zadanie Przestrzeń dla ludzi. Jego głównym celem jest zagospodarowanie skweru przy ul.
Kościuszki, który znajduje się na obszarze zdegradowanym.
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1. Jakie obiekty powinny zostać uwzględnione w obszarze objętym granicami obszaru
kryzysowego?
Wskazane zostały dwa takie obiekty: „Pierwszy to rynek w centrum Nasielska, który wręcz
odstrasza osoby z poza strefy do odwiedzin (…) i nigdy wcześniej nie był taki zaniedbany
(brzydki), jak w tej chwili. Drugi obiekt to budynek kina, który powinien stać się prawdziwym
domem kultury, a nie tylko z nazwy, jak jest to w chwili obecnej.
2. Dlaczego zajęcie się wskazanym obszarem lub obiektem jest ważne na tyle, aby zająć się

nim w pierwszej kolejności.
W pierwszej kolejności należałoby się zająć „sercem” miasta, a za takie uważam nasielski
rynek. Powinno być to tętniące życiem miejsce, a jest niestety inaczej. Jest to miejsce przyjazne
tylko osobom pijącym alkohol i nikomu więcej.
3. Czy na wskazanym obszarze jest jakiś czynnik, który można wykorzystać do poprawy złej
sytuacji?
Na pewno planowana rozbudowa domu kultury (kina) stałaby się takim pozytywnym
czynnikiem oddziaływującym na resztę tego obszaru. Bliskość skwerku, który wraz z domem
kultury mógłby pełnić miejsce plenerowych warsztatów czy spotkań nasielszczan. Należałoby
oczywiście poddać ten teren rewitalizacji razem z domem kultury.
4. Wyznaczone zostały granice obszaru zdegradowanego. Czy są jakieś możliwości poprawy
sytuacji na tym obszarze
Teren jest bardzo trudny. (…) Problemy z jakimi się oni borykają nie są problemami ostatnich
lat, raczej dziesięcioleci lub nawet całego życia. Możliwości na pewno są. Trzeba zacząć
zmieniać otoczenie w którym ci ludzie żyją. Dać im nieco lepsze warunki, tak aby poczuli się
otoczeni opieką ze strony władz. Do tej pory w naszym mieście uważa się, że w centrum
mieszkają ludzie z marginesu (wyłączeni ze społeczeństwa). Zacząłbym od rewitalizacji rynku,
zmiany wyglądu niektórych kamieniczek, tak aby ci ludzie pod wpływem zmieniającego się
otoczenia, chcieli zmienić (na pewno nie wszyscy, ale może niektórzy) coś również i w swoim
życiu.
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5. Jakie największe problemy występują na wyznaczonym obszarze?
Problemy infrastrukturalne na tym obszarze są wynikiem zaniedbań z co najmniej
kilkudziesięciu lat. Proszę sobie wyobrazić, że w latach 80 – tych w wielu kamienicach i
domach komunalnych nie było wody bieżącej. Teraz jest chyba pod tym względem lepiej.
Kamienice jednak nie były remontowane od dziesiątek lat. Prywatne tak, ale nie komunalne.
Ludzie mieszkający na tym obszarze czuli się i pewnie do teraz niektórzy z nich czują się, jak
mieszkańcy drugiej kategorii. Widzą, że władze nie robią niczego, aby poprawić ich życiową
sytuację. Sami również nie odczuwają potrzeby zmiany swojego życia. To się oczywiście
pogłębia i kolejne pokolenie wchodzi w życie z takimi samymi odczuciami. Trochę to wszystko
przypomina mi błędne koło. Wszystkie inne problemy społeczne wymienione na spotkaniu też
uważam za bardzo ważne.

5. ANKIETA DOTYCZĄCA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ
OBSZARU REWITALIZACJI DLA GMINY NASIELSK
Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzone w ramach konsultacji
dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczeni obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji dla gminy Nasielsk. Ankieta była skierowana do mieszkańców gminy, a jej
głównym celem było zebranie opinii mieszkańców na temat potrzeb rewitalizacyjnych w
mieście. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, stanowiącego efekt
współpracy ekspercko-samorządowej. Ogólnodostępny kwestionariusz ankiety dostępny był
on-line na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku (ankieta internetowa – Link do ankiety ->
http://goo.gl/forms/tzV4fMm7On) oraz ankieta w formie papierowej. W ankiecie internetowej
wzięło udział łącznie 20 respondentów.

Ankieta
dotycząca uchwały w sprawie granic obszaru zdegradowanego wyznaczonego w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk
Prosimy zakreślić właściwą odpowiedź lub wpisać ją w wykropkowane miejsca.
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1. Czy Pani/Pana zdaniem obszar zdegradowany obejmuje teren wymagający
szczególnego wsparcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji?
TAK

NIE

2. Jeżeli nie, jakie obiekty (tereny) powinny zostać w nim uwzględnione?
……………………………………………………………………………………………….
3. Co powoduje, że sytuacja na wskazanym przez Panią/Pana terenie jest kryzysowa?


brak inwestycji miejskich niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej



brak środków na realizację najbardziej niezbędnych inwestycji



depopulacja z powodu braku rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego



brak miejsc pracy,



wysoki poziom ubóstwa,



przestępczość i napływ ludności z tzw. „marginesu społecznego”



brak zachęt do zamieszkania i podejmowania aktywności gospodarczej,



brak warunków do rozwoju mikroprzedsiębiorstw,



inne (jakie?)…………………………………………………………………………..

4. Jakie atuty można wykorzystać na rzecz rewitalizacji wyznaczonego obszaru
zdegradowanego?


lokalizacja obszaru w centrum miasta



aktywne zaangażowanie społeczności na rzecz rewitalizacji



włączenie w proces rewitalizacji społeczności marginalizowanej



współpraca organizacji, Kościoła, instytucji zlokalizowanych w obszarze



atrakcyjne niezagospodarowane tereny będące własnością miasta



wartość historyczna obiektów



potencjał licznych organizacji pozarządowych z terenu gminy



potencjał lokalnych przedsiębiorców



inne (jakie?)……………………………………………………………………………..

5. Jakie

działania

rewitalizacyjne

realizowane

na

wyznaczonym

obszarze

zdegradowanym uważa Pani/Pan za najważniejsze dla rozwoju całego miasta?


poprawa ciągów komunikacyjnych



otwarcie obszaru na zewnątrz – stworzenie zachęt dla odwiedzających, potencjalnych
nowych mieszkańców i inwestorów
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renowacja zabytkowych budynków i uliczek



zmiana struktury zabudowy (odnowienie budynków „wartościowych” lub wyburzenia)



stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych



uporządkowanie terenu – estetyka przestrzeni



odtworzenie rynku jako wizytówki miasta



stworzenie miejsc stanowiących zaplecze dla strefy kultury – imprezy plenerowe



wielofunkcyjne zagospodarowanie parku



budowa tzw. małej architektury oraz terenów rekreacji dla młodzieży i ludzi starszych



włączenie lokalnej społeczności w proces rewitalizacji



inne (jakie?) …………………………………………………………………………
Na pytanie: Czy Pani/Pana zdaniem obszar zdegradowany obejmuje teren wymagający

szczególnego wsparcia w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji? Wszyscy respondenci
odpowiedzieli pozytywnie. Żadna z osób biorących udział w ankiecie nie wskazała obiektu,
który znajdowałby się poza wyznaczonym obszarem zdegradowanym.
Rozkład odpowiedzi na pytanie Co powoduje, że sytuacja na wskazanym przez
Panią/Pana terenie jest kryzysowa? prezentuje rysunek. W ocenie znaczenia poszczególnych
czynników wskazanych w ankiecie przyjęto następującą skalę:


do 10% wskazań - brak wpływu lub bardzo niski wpływ czynnika



11-25% wskazań -niski wpływ czynnika



26-50% wskazań – średni wpływ czynnika



51-75% wskazań - wysoki wpływ czynnika



76-100% wskazań – bardzo wysoki wpływ czynnika.
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Uwzględniając skalę znaczenia czynników uznać zatem można że:


wysokie znaczenie czynnika – problemy na wskazanym obszarze są efektem braku
inwestycji miejskich niezbędnych dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej (70%
wskazań), braku środków na realizację niezbędnych inwestycji oraz brak miejsc pracy
(po 55% wskazań).



średnie znaczenie czynnika – problemy na obszarze zdegradowanym są efektem braku
zachęt do zamieszkania i podejmowania aktywności gospodarczej (40% wskazań) oraz
braku warunków do rozwoju przedsiębiorczości (35% wskazań).



niskie znaczenie czynnika – problemy na obszarze kryzysowym w małym stopniu
wynikają z wysokiego poziomu ubóstwa mieszkańców (25%), depopulacji z powodu
braku rozwoju nowego budownictwa mieszkaniowego oraz poziomu przestępczości
i napływu ludności z tzw. „marginesu społecznego” (po 20% wskazań).
Rozkład odpowiedzi na pytanie Jakie atuty można wykorzystać na rzecz rewitalizacji

wyznaczonego obszaru zdegradowanego? prezentuje rysunek. W ocenie poszczególnych
atutów wskazanych w ankiecie przyjęto następującą skalę:


do 10% wskazań - brak wpływu lub bardzo niski wpływ czynnika
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11-25% wskazań -niski wpływ czynnika



26-50% wskazań – średni wpływ czynnika



51-75% wskazań - wysoki wpływ czynnika



76-100% wskazań – bardzo wysoki wpływ czynnika.
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Uwzględniając skalę znaczenia czynników uznać zatem można że:


średni wpływ czynnika – atutem obszaru, który w umiarkowany sposób może
wpłynąć na przebieg rewitalizacji uznane zostały: lokalizacja obszaru w centrum
miasta i atrakcyjne niezagospodarowane tereny będące własnością miasta (po
40% wskazań), aktywne zaangażowanie społeczności na rzecz rewitalizacji
i wartość historyczna obiektów (po 35% wskazań) oraz potencjał lokalnych
przedsiębiorców (30% wskazań),



niskie znaczenie czynnika – niewielki wpływ na przebieg procesu realizacji
procesu rewitalizacji ma potencjał licznych organizacji pozarządowych z terenu
gminy (25% wskazań), włączenie w proces rewitalizacji społeczności
marginalizowanej

oraz

współpraca

organizacji,

Kościoła,

instytucji

zlokalizowanych w obszarze (po 20% wskazań).
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Rozkład odpowiedzi na pytanie Jakie działania rewitalizacyjne realizowane na
wyznaczonym obszarze zdegradowanym uważa Pani/Pan za najważniejsze dla rozwoju całego
miasta? prezentuje rysunek. W ocenie znaczenia poszczególnych działań wskazanych
w ankiecie przyjęto następującą skalę:


do 10% wskazań - brak znaczenia lub bardzo niskie znaczenie podejmowanych działań



11-25% wskazań -niskie znaczenie podejmowanych działań



26-50% wskazań - średnie znaczenie podejmowanych działań



51-75% wskazań - wysokie znaczenie podejmowanych działań



76-100% wskazań – bardzo wysokie znaczenie podejmowanych działań
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Uwzględniając ustaloną skalę znaczenia wskazanych działań uznać zatem można że:


bardzo wysokie znaczenie działań – za najbardziej znaczące dla całego miasta uznano
odtworzenie rynku jako wizytówki miasta (90% wskazań)



wysokie znaczenie działań – dla rozwoju całego miasta znaczenie ma uporządkowanie
terenu – estetyka przestrzeni (65% wskazań) i renowacja zabytkowych budynków
i uliczek (55% wskazań),



średnie znaczenie działań – jako działania rewitalizacyjne o przeciętnym znaczeniu dla
całego miasta uznano otwarcie obszaru na zewnątrz – stworzenie zachęt dla
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odwiedzających, potencjalnych nowych mieszkańców i inwestorów (50% wskazań),
budowę tzw. małej architektury oraz terenów rekreacji dla młodzieży i ludzi starszych
(45% wskazań), stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych
i stanowiących zaplecze dla strefy kultury – imprezy plenerowe oraz poprawę ciągów
komunikacyjnych (po 40% wskazań), wielofunkcyjne zagospodarowanie parku
i zmianę struktury zabudowy – odnowienie budynków „wartościowych” lub
wyburzenia (po 35% wskazań) i włączenie społeczności lokalnej w proces rewitalizacji

6. WNIOSKI Z KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU
UCHWAŁY
W
SPRAWIE
WYZNACZENIA
OBSZARU
ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI DLA
GMINY NASIELSK
W ramach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla gminy Nasielsk przeprowadzono spotkanie
otwarte dla społeczności lokalnej, umożliwiono składanie uwag, przeprowadzono rozmowy
z mieszkańcami w ramach spaceru studyjnego, wykorzystano opinię grup przedstawicielskich
oraz przeprowadzono ankietę. Różnorodność form konsultacji stworzyła warunki do
zainteresowania zagadnieniami rewitalizacji różnych grup społecznych. Na podstawie
uzyskanych informacji można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Granice obszaru zdegradowanego wyznaczonego na podstawie przeprowadzonej
diagnozy i wskaźników demograficzno-społecznych zostały uznane przez społeczność
lokalną za prawidłowe. Obejmują one bowiem obszar, który w opinii mieszkańców
potrzebuje podjęcia zdecydowanych działań, przy czym podkreślono iż działania te
będą korzystne dla całego miasta.
2. Społeczność lokalna zwróciła uwagę na konieczność podjęcia działań, których celem
jest nadrobienie wieloletnich zaniedbań. Dotyczą one głównie zagospodarowania
przestrzennego miasta oraz pogłębiającej się degradacji zabytkowych budynków,
ważnych dla zachowania tożsamości miasta.
3. Kryzysowa sytuacja wykazana na obszarze zdegradowanym i tożsamym z nim obszarze
rewitalizacji wynika bezpośrednio z charakterystyki funkcjonalnej tego miejsca.
Zdaniem mieszkańców rewitalizacja stanowić będzie w pierwszej kolejności sposób na
odtworzenie rynku jako wizytówki miasta, a następnie wykorzystania go jako elementu
podnoszącego atrakcyjność miasta dla nowych mieszkańców i przedsiębiorców.
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4. Społeczność lokalna nie docenia znaczenia partycypacji społecznej w procesie
rewitalizacji – potencjał licznych organizacji pozarządowych z terenu gminy oraz
włączenie w proces rewitalizacji społeczności marginalizowanej oraz współpraca
organizacji, Kościoła, instytucji zlokalizowanych w obszarze uznane zostały za
czynniki o niskim znaczeniu dla programu rewitalizacji.
Biorąc pod uwagę liczbę osób biorących udział w pierwszym etapie konsultacji zasadne
wydaje się stwierdzenie, iż konieczne jest podjęcie bardziej zdecydowanych działań
informacyjno-edukacyjnych. Służyć będą temu celowi w pierwszej kolejności zmiany
dokonane w prezentacji materiałów i zagadnień dotyczących rewitalizacji zgłoszonych przez
mieszkańców. Konieczne jest również stworzenie serii artykułów w lokalnej prasie, w celu
przekazania mieszkańcom najważniejszych informacji dotyczących programu rewitalizacji
oraz zachęcenia ich do bardziej aktywnego uczestnictwa w podejmowanych działaniach.
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ETAP 2. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA NA ETAPIE PLANOWANIA

1. BADANIE ANKIETOWE WŚRÓD UCZNIÓW NASIELSKICH
SZKÓŁ ŚREDNICH
W marcu 2016 roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów klas
maturalnych. Uczniom zadano pytania dotyczące problemów społecznych i ekonomicznych,
których rozwiązywaniem powinien zająć się samorząd w procesie rewitalizacji . Zapytano
również o zagadnienia jakości życia. Ponieważ samorząd przygotował kilka zadań, które
zmierzają do rozwiązywania problemów zidentyfikowanych na obszarze zdegradowanym,
uczniowie poprosi zostali o wskazanie ich znaczenia. Uczniowie wskazać mieli również
przedsięwzięcia, które powinny zostać ich zdaniem podjęte, aby zatrzymać ich przed emigracją.
Udział w ankiecie wzięło 37 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
ANKIETA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W GMINIE NASIELSK

Drodzy Uczniowie!
Gmina Nasielsk przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Bardzo
ważnym elementem podejmowanych przez samorząd działań w tym zakresie jest
przeprowadzenie konsultacji społecznych. W związku z tym, zwracamy się do Was, młodzieży
uczącej się w szkołach na terenie gminy Nasielsk, z prośbą o uwagi do tworzonego Programu.
Wasza pomoc w tym zakresie jest niezwykle ważna, bowiem pomoże w odpowiednim
zaplanowaniu podejmowanych działań.
Dziękujemy za udział w ankiecie!
1. Rewitalizacja to nie tylko proces odbudowy infrastruktury, ale przede wszystkim działania

podejmowane w celu poprawy życia społeczności lokalnej. Jakie problemy społeczne
powinny zostać Twoim zdaniem w szczególny sposób objęte działaniami samorządu? Proszę
wybrać trzy najbardziej istotne. Cyfry od 1 do 3 proszę wpisać z lewej strony poniższych odpowiedzi –
1 oznaczać będzie, że ten problem powinien być rozwiązany jako pierwszy

o bezrobocie
o bieda
o alkoholizm
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o
o
o
o
o
o
o

narkomania
przemoc w rodzinie
przestępczość
przestępczość młodocianych, chuligaństwo
brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)
emigracja młodych i dobrze wykształconych osób
inne (jakie)………………………..

2. Jakie problemy ekonomiczne powinny zostać rozwiązane w procesie rewitalizacji? Proszę wybrać
trzy najbardziej istotne (1 oznaczać będzie, że ten problem powinien być rozwiązany jako pierwszy)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

brak miejsc pracy
niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw
brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw
słaby rozwój usług i handlu
brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych
brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami
zła gospodarka odpadami, ściekami
niski standard terenów zielonych
niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań
zły stan zabytków
inne (proszę podać jakie?)………………………………………

3. Rewitalizacja wiąże się z poprawą jakości życia mieszkańców. Jakie, Twoim zdaniem,

problemy w tym zakresie powinny zostać uwzględnione? Proszę wybrać trzy najbardziej istotne.
Cyfry od 1 do 3 proszę wpisać z lewej strony poniższych odpowiedzi – 1 oznaczać będzie, że ten problem
powinien być rozwiązany jako pierwszy

o
o
o
o
o
o
o

zły stan estetyczny otoczenia
zły stan infrastruktury wokół budynków
brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców
brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych
brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania
słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia
słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami
publicznymi

4. Na terenie miasta wyznaczony został obszar do rewitalizacji. W jego granicach
przeprowadzone mają zostać działania zmierzające do wyprowadzenia z sytuacji kryzysu.

bez znaczenia

mało istotne

ani istotne, ani
nie istotne

istotne

Działanie

bardzo istotne

Oceń znaczenie tych działań

Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego –
stworzenie:
- muzeum historii Nasielska
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- inkubatora przedsiębiorczości
- strefy organizacji pozarządowych
- lokali użytkowych dla przedsiębiorców
- centrum marki lokalnej
- targu produktów regionalnych
- bazy gastronomicznej
-odbudowę zabytkowej infrastruktury kupieckiej

Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej w centrum Nasielska –
rewitalizacja Skweru Jana Pawła II
Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Kościuszki w Nasielsku
Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez
rozbudowę infrastruktury kulturalnej – rewitalizacja budynku NOK
Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta (w
granicach ulic: Płońska, T. Kościuszki, św. Wojciecha, Cmentarna)
– stworzenie:
-placu zabaw dla dzieci,
-workout parku z siłownią zewnętrzną,
-tężni,
-ścianki wspinaczkowej,
-miejsca do gier ulicznych,
-ścieżek spacerowo-biegowych,
-miejsca wypoczynku,
-zielnika miejskiego,
-szaletu publicznego,
-parkingu,
-miejsca integracji społecznej z dostępem do Wi-Fi,
-zagospodarowania zieleni miejskiej,
-stworzenie amfiteatru,
-oczyszczenie i pogłębienie rzeki Nasielnej

Stworzenie strefy aktywności i rozwoju kultury fizycznej (ul .
Sportowa) stworzenie:
-miejsca do gier zespołowych w postaci boiska bocznego
-siłowni zewnętrznej
-modernizacji płyty oraz trybun stadionu miejskiego
-bieżni i stanowisk lekkoatletycznych
-kortów tenisowych
-infrastruktury pod lodowisko sezonowe
-ścieżek spacerowo-biegowych
-szaletu publicznego,
-parkingu,
-miejsca integracji społecznej z dostępem do Wi-Fi,

„W kierunku rozwoju.com” - rozwijanie kompetencji posługiwania
się językiem obcym oraz kompetencji cyfrowych wśród osób
dorosłych
Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży z
gminy Nasielsk
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
"Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej i
kariery nasielskich Gimnazjalistów" obejmujące:
-utworzenie Międzyszkolnego Punktu Informacji i Karier
- zajęcia dla młodzieży z doradcą zawodowym, psychologiem, pedagogiem
w celu ukierunkowania zawodowego gimnazjalistów, rozwijania ich
predyspozycji zawodowo-edukacyjnych.

35

5.

Jakie przedsięwzięcia Twoim zdaniem powinny być realizowane w ramach programu
rewitalizacji? Wskaż również takie, które powstrzymają Cię przed wyjazdem z gminy (do
innego miasta, poza granice kraju) ………………………………………………………………...
Uczniowie wskazywali problemy społeczne, ekonomiczne oraz z zakresu jakości życia,

które ich zdaniem powinny zostać w szczególny sposób objęte działaniami samorządu.
W każdym z tych przypadków ich zadaniem było nie tylko trzech najbardziej istotnych, ale
również wskazanie kolejności, w jakiej powinny być one rozwiązywane.
Wśród problemów społecznych, które wymagają podjęcia działań uczniowie zwrócili
uwagę głównie na bezrobocie – 59,5% wskazań (w tym 27,9% jako problem do zajęcia się nim
w pierwszej kolejności) oraz przestępczość i chuligaństwo młodocianych – 40,5% wskazań (w
tym 21,6% w pierwszej kolejności). Co prawda biedę i alkoholizm wskazało więcej uczniów
(48,6%), ale traktowane je znacznie częściej jako problem do rozwiązania w drugiej kolejności.
Pozostałe problemy miały znacznie mniejsze znaczenie (przemoc w rodzinie – 24,3%,
emigracja młodych – 21,6%, przestępczość i narkomania – po 18,9% oraz brak dostępu do
nowoczesnych technologii – 13,5%).
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Najważniejsze do rozwiązania problemy ekonomiczne są ściśle związane z problemami
społecznymi. Za najważniejszy do rozwiązania problem uczniowie uznali ograniczenie braku
miejsc pracy (81,1%), w tym 51,4% wskazało brak miejsca pracy jako problem do rozwiązania
w pierwszej kolejności. Pozostałe problemy ekonomiczne miały znacznie mniejsze znaczenie
– w drugiej kolejności powinien być rozwiązany niedostateczny rozwój usług i handlu –
wskazało go 51,4% uczniów, przy czym 21,6% uznało, iż jest to problem do rozwiązania
w drugiej kolejności. W dalszej kolejności samorząd powinien zająć się niewystarczającą
ilością mieszkań i ich niskim standardem (37,8% wskazań) i niskim standardem terenów
zielonych (32,4%). Problemem do rozwiązania w dalszej kolejności jest zbyt mała liczba
połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami oraz niewłaściwa gospodarka odpadami
i ściekami – każdy z problemów wskazało 27,0% uczniów.

Problemy z prowadzeniem

działalności gospodarczej na terenie miasta maja dla uczniów relatywnie małe znaczenie - brak
wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw zauważyło 18,9% uczniów, zbyt małą
powierzchnię lub złą jakość terenów inwestycyjnych – 10,8%, a małą aktywność tego sektora
gospodarki – zaledwie 5,4%. Podobnie mały odsetek zwrócił uwagę na zły stan zabytków.
Wśród warunków życia, które zdaniem uczniów w największym stopniu wpływają na
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obniżenie jego jakości wpływa brak aktywności ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i
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sportowych – wskazało go 78,45 ankietowanych, w tym 21,6% uznało, iż konieczne zajęcie się
tym problemem w pierwszej kolejności (32,4% - w drugiej kolejności). Uczniowie zwracają
również na estetykę miejsca zamieszkania – w tym głównie zły stan estetyczny otoczenia
(45,9%, w tym 18,9% uznało, iż jest to problem do rozwiązania w pierwszej kolejności) oraz
zły stan infrastruktury wokół budynków (27,0%). Problemem na który uczniowie zwracali
uwagę w drugiej kolejności to słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między
mieszkańcami a władzami publicznymi (51,4%) oraz brak instytucji i organizacji integrujących
mieszkańców (45,9%). Dodatkowo uznali, iż słaby jest przepływ informacji dotyczących spraw
najbliższego otoczenia (16,2%). Zwrócili także uwagę, iż w okolicy zamieszkania problemem
jest brak poczucia bezpieczeństwa (35,1%)
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Uczniowie oceniali również znacznie działań, które przygotował samorząd w ramach
Programu Rewitalizacji.

"Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania
ścieżki zawodowej i kariery nasielskich
Gimnazjalistów"

11

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym

10

Rozwijanie kompetencji kluczowych wśród dzieci i
młodzieży z gminy Nasielsk

10

„W kierunku rozwoju.com” - rozwijanie
kompetencji posługiwania się językiem obcym oraz
kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych
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Największe uznanie młodych ludzi uzyskały projekty wpływające na kształtowanie
postaw prozdrowotnych, zakładające wzrost aktywności sportowej oraz rozwój kultury
fizycznej – były to projekty Stworzenie zaplecza rekreacyjno-sportowego w centrum miasta
(w granicach ulic: Płońska, T. Kościuszki, św. Wojciecha, Cmentarna) oraz Stworzenie strefy
aktywności i rozwoju kultury fizycznej (ul . Sportowa). Jako bardzo istotne w procesie
rewitalizacji uznało je odpowiednio 70,3% oraz 48,6% uczniów. Jako projekt istotny uznany
został również "Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej i kariery
nasielskich Gimnazjalistów" (29,7% ocen „bardzo istotny” oraz 35,1% jako „istotny”).
W dalszej kolejności wskazywano projekty typowo społeczne – Rozwijanie kompetencji
kluczowych wśród dzieci i młodzieży z gminy Nasielsk (27,0% ocen „bardzo istotny” i 51,4%
„istotny”), Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
(27,0% ocen „bardzo istotny” i 43,2% „istotny”) oraz „W kierunku rozwoju.com” - rozwijanie
kompetencji posługiwania się językiem obcym oraz kompetencji cyfrowych wśród osób
dorosłych (27,0% ocen „bardzo istotny” i 35,1% „istotny”). Relatywnie mniej istotne dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych miały projekty dotyczące sfery kulturalnej i kulturowej,
związane z kształtowaniem postaw społecznych i zmierzających do kształtowania warunków
niezbędnych do integracji mieszkańców – były to projekty Stworzenie przyjaznej przestrzeni
miejskiej w centrum Nasielska – rewitalizacja Skweru Jana Pawła II (24,3% ocen „bardzo
istotny” i 56,8% „istotny”), Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Kościuszki w Nasielsku
(24,3% ocen „bardzo istotny” i 40,5% „istotny”) oraz

Poprawa dostępności lokalnego

potencjału kulturalnego poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej – rewitalizacja budynku
NOK (21,6% ocen „bardzo istotny” i 45,9% „istotny”). Najmniejsze zainteresowanie uczniów
szkół ponadgimnazjalnych wzbudził projekt, którego celem jest pobudzanie lokalnej
przedsiębiorczości, a zatem działania samorządu w kierunku ograniczania największego
problemu jakim jest brak pracy i bezrobocie. Projekt Stworzenie Regionalnego Centrum
Kulturalno-Biznesowego za bardzo istotny uznało zaledwie 8,1% uczniów, za istotny – 48,6%.
Wśród działań, które zdaniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych powinny zostać
podjęte przez samorząd, aby zatrzymać młodych ludzi należy:


zapewnienie miejsc pracy (ograniczenie braku pracy) – 16,2%, w tym również poprzez
wspieranie uczniów szkół średnich i młodych bezrobotnych,



poprawa jakości życia poprzez dostęp do bardziej popularnych marek sklepów (zbyt duża
liczba supermarketów, a za mało sklepów z konkretnymi usługami – elektronika, muzyka),
zapewnienie miejsc parkingowych,
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zapewnienie warunków do przyjemnego spędzenia czasu z rodziną i znajomymi,
stworzenie ośrodka wypoczynkowego, kawiarni – więcej miejsc do wypoczynku,
przyjaznych społeczeństwu,



stworzenie miejsc do rekreacji oraz aktywności i rozwoju kultury fizycznej, w tym ścieżki
rowerowe i biegowe (5,4%), stworzenie zaplecza rekreacyjnego, np. budowa pływalni
(5,4%),



poprawa oferty kulturalnej, w tym także imprez integracyjnych i kina,



podniesienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych – w tym uporządkowanie parku
Jana Pawła II



poprawa jakości dróg



ograniczenie wszechobecnej patologii.
Wśród ankietowanych znalazła się grupa młodych ludzi, którzy nie zamierzają

wyjeżdżać ze względu na przywiązanie do miasta, rodzinę i znajomych (10,8%) oraz tak samo
liczna grupa, której nic nie powstrzyma przed wyjazdem. W bardzo obrazowy sposób
przedstawiła sytuację miasta jedna z uczestniczek badania, stwierdzając: „Przed wyjazdem
z gminy nie powstrzyma mnie nic. Nasielsk jest bardzo Malo rozwiniętym miasteczkiem. Mało
miejsc rekreacyjnych, czasem strach wyjść z domu. Słabo rozwinięte gospodarczo. Sklepy słabo
zaopatrzone, a ceny dość wysokie. Prostytucja wśród młodzieży się szerzy, a rodzice są zbyt
zajęci pracą. Każdą ulicę zajmuję menele”.
Z ankiety dla samorządu wynikają trzy istotne wnioski:
1.

Młodzież nie widzi żadnego związku między przedsiębiorczością a miejscami pracy.
Głównym problemem społecznym jest bezrobocie i ubóstwo, problemem ekonomicznym
– brak miejsc pracy, ale jednocześnie wszystkie działania skierowane na pobudzenie
przedsiębiorczości zajmują najniższe miejsca w notowaniach młodzieży. Konieczne jest
podjęcie działań, które kształtować będą postawy młodych ludzi w tym zakresie – już na
etapie szkoły podstawowej.

2.

Młodzi ludzie dostrzegają problem w postaci słabej samoorganizacji społecznej
i współpracy między

mieszkańcami a władzami publicznymi oraz brak instytucji

i organizacji integrujących mieszkańców. Jest to niezwykle ważne zadanie dla samorządu,
bowiem oznaczać może trudności we włączeniu mieszkańców miasta w realizację
programu rewitalizacji.
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3.

Młodzież zauważa słabą aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych –
oznacza to utrudniony wpływ na kształtowanie właściwych postaw w tej grupie wiekowej
oraz konieczność realizacji przedsięwzięć skierowanych dla tej grupy odbiorców.

2. SPOTKANIE Z UCZNIAMI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1
IM. KONSTYTUCJI 3 MAJA W NASIELSKU
W dniu 9 czerwca 2016 roku odbyło się spotkanie edukacyjno-informacyjne
w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku. Spotkanie miało
charakter pogadanki, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie gimnazjum. Celem spotkania
było:


przekazanie informacji czym jest proces rewitalizacji – uczniowie zapoznani zostali
z takimi pojęciami jak remont, modernizacja, rewitalizacja, rewitalizacja społeczna,
wykluczenie społeczne



przekazanie uczniom informacji na temat możliwości finansowania inwestycji
realizowanych przez samorząd gminny – uczniowie poznali możliwości finansowania
inwestycji ze środków własnych i zewnętrznych, w tym również z dotacji celowych
oraz funduszy Unii Europejskiej.



prezentacja obszaru kryzysowego i obszaru rewitalizacji, wyznaczonego w oparciu
o omawiane wcześniej wskaźniki społeczne,



prezentacja planowanych przez samorząd inwestycji w obszarze rewitalizacji.
Uczniowie i nauczyciele poproszeni zostali również o zgłaszanie uwag dotyczących

procesu rewitalizacji - zarówno w formie e-mail, jak też w formie zgłoszeń ustnych w siedzibie
Urzędu Miasta. Uwagi zbierane były również podczas spotkania – wśród propozycji
zgłoszonych przez uczniów i nauczycieli biorących udział w spotkaniu znalazły się:


odnowienie, modernizacja boiska szkolna – zdaniem uczniów i nauczycieli
kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych wśród uczniów gimnazjum wymaga
stworzenia odpowiedniej bazy sportowej, w tym również boiska szkolnego,



odnowienie stadionu Żbika



wybudowanie basenu na zaniedbanym terenie (w miejscu obecnego Domu
Nauczyciela),



wybudowanie siłowni zewnętrznych,



wybudowanie ścieżek rowerowych,
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stworzenie warunków pozwalających na uruchomienie na terenie miasta restauracji
Mc’Donalds.
Nauczyciele biorący udział w spotkaniu zwracali uwagę na niewielkie możliwości

kształtowania u młodzieży gimnazjalnej, będącej w trudnym okresie rozwojowym, właściwych
postaw prozdrowotnych i społecznych. Ich zdaniem zbyt dużo jest na terenie miasta miejsc
sprzyjających zachowaniom ryzykownym, zbyt mało – niezbędnych do realizacji zadań
ograniczających takie zachowania. Zdaniem nauczycieli zbyt mały jest udział społeczności
lokalnej w planowaniu przestrzennym miasta i w jego zagospodarowaniu zgodnie
z oczekiwaniami i potrzebami. Konieczne jest zaktywizowanie mieszkańców i stworzenie im
warunków do działania dla wspólnego dobra - również poprzez wzrost zakresu współpracy
samorządu z mieszkańcami.
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3. KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH „REWITALIZACJA OCZAMI DZIECKA”
Do konsultacji w sprawie zagospodarowania obszaru zdegradowanego zaproszeni
zostali również najmłodsi mieszkańcy Nasielska. Udział w konkursie plastycznym pt.
„Rewitalizacja oczami dzieci”. wzięli uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej im.
Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
W artystycznej formie dzieci przedstawiły swoją wizję zagospodarowania, przyjazną
dla tej grupy wiekowej. W tworzonym pracach dzieci przedstawić miały swoje potrzeby
i marzenia – na rysunkach pojawił się nowoczesny plac zabaw, park rozrywki, teatr miejski
oraz rozbudowany miejski ośrodek sportu i rekreacji. Udział w konkursie wzięło kilkadziesiąt
osób – ich prace prezentowane były mieszkańcom na I piętrze Urzędu Miejskiego.
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Etap
3.
WŁĄCZENIE
REWITALIZACJI

SPOŁECZNOŚCI

LOKALNEJ

W

PROCES

1. ZGŁOSZENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO
DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY
NASIELSK
24 czerwca 2016 opublikowana została informacja o możliwości Zgłoszenia
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Zgłoszenie przedsięwzięcia do Gminnego Programu
Rewitalizacji gminy Nasielsk dokonać można za pomocą Formularza Zgłoszenia – dostęp online:http://www.nasielsk.pl/files/ZGOSZENIE_PRZEDSIWZICIA_REWITALIZACYJNEG
O_1.pdf
Zgłaszający otrzymali informację, że:


ujęcie przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji nie jest tożsame
z zapewnieniem środków na jego realizację, dlatego też Zgłaszający zobowiązany jest
do podania w Formularzu Zgłoszenia podania szacowanej wielkości kosztów realizacji
przedsięwzięcia oraz źródeł pochodzenia środków niezbędnych na jego realizację.



zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami
programu i możliwości ich wpływu na eliminację lub ograniczenie negatywnych
zjawisk zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz ich wykonalności. Wskazano,
iż cele rewitalizacji wynikają wprost z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) to:



wprzypadku konieczności dokonania uzupełnień, Zgłaszający zostanie poproszony
o dokonanie poprawek i ponowne złożenie w terminie 5 dni. Brak uzupełnienie oznacza,
iż zgłoszone przedsięwzięcie nie spełnia wszystkich przesłanek niezbędnych do
wpisania przedsięwzięcia na listę planowanych lub dopuszczalnych (dodatkowych)
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.



wypełniony formularz należy złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz przesłać
mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny na adres poczty elektronicznej:
p.holec@nasielsk.pl, do dnia 25.07. 2016 r.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIA
PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY NASIELSK
Zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia szarych pól w każdej rubryce. Brak wypełnienia może oznaczać odesłanie formularza do uzupełnienia lub uniemożliwić
uwzględnienie zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. W przypadku kiedy rubryka nie dotyczy przedsięwzięcia powinien znaleźć się zapis „nie dotyczy”.
Wypełniony formularz należy złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz przesłać mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny na adres poczty elektronicznej:
p.holec@nasielsk.pl, do dnia 25.07. 2016 r.

1. Nazwa przedsięwzięcia
Nazwa powinna być krótka i jednoznacznie opisująca
istotę przedsięwzięcia. Nie może być ogólna i powinna
odnosić się do konkretnego działania

2. Miejsce realizacji

Pełny
adres
przedsięwzięcia

miejsca

realizacji

Jeżeli jest to przedsięwzięcie o
charakterze infrastrukturalnym – numery
działek, na których będzie ono
realizowane.

3. Opis stanu istniejącego
Krótki opis miejsca lub stanu – stanowi to podstawę
diagnozy, iż przedsięwzięcie wpisuje się w cele
rewitalizacji

4. Opis zadań, które są do wykonania w
ramach przedsięwzięcia
Skrócony opis powinien zawierać wyłącznie
syntetyczną informację o przedsięwzięciu, pozwalającą
wyrobić sobie zdanie o wpisaniu w proces rewitalizacji
i celowości jego dofinansowania1
Jeśli opis skrócony jest niewystarczający, do zgłoszenia należy dołączyć pełny opis przedsięwzięcia (Załącznik do Zgłoszenia). W szczególności w opisie mogą być zawarte
informacje o harmonogramie, etapach, szerszych oddziaływaniach, a także analiza ryzyk, powiązanie z innymi przedsięwzięciami i doświadczenie realizatora
1
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5. Cel realizacji projektu
6. Nazwa i adres głównego podmiotu Pełna nazwa
zgłaszającego
Osoba reprezentująca
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
e-mail
7. Nazwa realizatora projektu oraz inne Pełna nazwa
podmioty uczestniczące w realizacji
Osoba reprezentująca
projektu (jeśli istnieją)
Wypełnić jeśli jest to to podmiot inny niż zgłaszający
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
e-mail
8. Przewidywany termin rozpoczęcia i
zakończenia projektu
9. Przewidywany, szacunkowy koszt
realizacji projektu do 2020 roku
Oszacowania można dokonać w dowolny sposób, który
zdaniem wnioskodawcy jest wiarygodny na tym etapie
przygotowania przedsięwzięcia.

10.Uzasadnienie wyboru inwestycji z
uwzględnieniem takich aspektów jak
(przynajmniej 2) lub dodać inne
przewidywane rezultaty
Przez REZULTATY rozumiemy korzystne zmiany zaistniałe
w wyniku realizacji przedsięwzięcia, możliwe do zmierzenia
w chwili jego zakończenia i przyczyniające się do osiągnięcia
celów rewitalizacji.
1) rozwój turystyki i kultury,
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2) poprawa estetyki przestrzeni miasta,
3) poprawa jakości życia mieszkańców,
4) wsparcie lokalnych firm MŚP,
5) spadek bezrobocia,
6) poprawa bezpieczeństwa publicznego,
7) ekologia,
8) wyrównanie szans środowisk marginalizowanych.
(bezrobotni, chorzy, niepełnosprawni itp.)

11.Proponowany
rezultatów

sposób

pomiaru

„Sposób pomiaru” to określenie wskaźników, jakie mają być
osiągnięte w ramach przedsięwzięcia i metody ich pomiaru.
Należy podać rodzaj wskaźników i ich wielkość
1) Liczba budynków objętych zadaniem
2) Liczba osób objętych pomocą – z uwzględnieniem
rodzaju tej pomocy (negatywne zjawiska społeczne:
bezrobotni, zagrożeni ubóstwem, dokonujący przestępstw
itp. ) i charakterystyki osób (dzieci, osoby starsze itp.)
3) Długość – w przypadku projektów liniowych

12. Finansowanie projektu

Źródło finansowania

Oszacowania można dokonać w dowolny sposób, który
zdaniem wnioskodawcy jest wiarygodny na tym etapie
przygotowania przedsięwzięcia.
Wkład własny Inwestora (środki prywatne)

Kwota
wpisać 0 jeśli nie jest przewidziane finansowanie z
danego źródła

Planowane środki publiczne
a)
Wartość i udział środków z budżetu gminy
b)
Wartość i udział środków krajowych
c)
Wartość i udział środków innych środków
publicznych
Planowana wysokość dotacji z funduszy strukturalnych UE
(wartość i udział)
a)
EFRR
b)
EFS
c)
FS
Planowana wysokość środków z innych źródeł (wartość i udział)
Planowane nakłady inwestycyjne ogółem
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Udział procentowy kosztów dotyczących dróg
w stosunku do całkowitej wartości
przedsięwzięcia
Programy operacyjne w ramach których
planowane
jest
współfinansowanie
przedsięwzięcia
Zgodność założeń przedsięwzięcia z zapisami
programów operacyjnych, w których ma być
ono realizowane
Proszę o ujęcie zaproponowanego przeze mnie przedsięwzięcia w opracowywanym Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Nasielsk
PIECZĘĆ FIRMOWA PODMIOTU (jeśli dotyczy):

W wersji elektronicznej rubrykę proszę pozostawić PUSTĄ

DATA podpisania przez osobę uprawnioną:

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ:

W wersji elektronicznej rubrykę proszę pozostawić PUSTĄ

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do ujęcia w/w przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji gminy Nasielsk
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2. BADANIE
ANKIETOWE
PRZEPROWADZONE
WŚRÓD
PRZEDSIEBIORCÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA
OBSZARZE REWITALIZACJI
W ramach działań włączających społeczność lokalną w działania rewitalizacyjne,
dokonano również badania ankietowego wśród lokalnych przedsiębiorców. Wśród
przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze rewitalizacji przeprowadzona została
ankieta. Przedsiębiorcy poinformowani zostali o przystąpieniu gminy do tworzenia Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Nasielsk, czym jest rewitalizacji i obszar kryzysowy oraz
rewitalizacji. Zwrócono się do osób, prowadzących działalność gospodarczą w obszarze
wyznaczonym jako obszar rewitalizacji, zwracając uwagę na możliwość podjęcia
kompleksowych działań zmierzających do wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej.
Poproszono przedsiębiorców o współpracę w zakresie tworzenia programu oraz w zakresie
właściwego zaplanowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych.

ANKIETA
Drodzy Państwo!
Gmina Nasielsk przystąpiła do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Nasielsk. Państwa działalność gospodarcza prowadzona jest w obszarze wyznaczonym jako
obszar zdegradowany, co oznacza możliwość podjęcia kompleksowych działań zmierzających
do wyprowadzenia go z sytuacji kryzysowej. Zwracamy się do Państwa z prośbą
o współpracę w zakresie tworzenia tego programu i udzielenie odpowiedzi na kilka pytań.
Przekonani jesteśmy, iż Państwa zdanie przyczyni się w istotny sposób do właściwego
zaplanowania i realizacji projektów rewitalizacyjnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Nasielska

1. Czy jest Pan/Pani mieszkańcem gminy Nasielsk?
a) Tak
b) Nie
2. Jaki rodzaj działalności gospodarczej Pan/Pani prowadzi?
a) Usługi (jakie?)…………………..
b) Zakład produkcyjny
c) Handel (jaki?)………………………..
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3. Czy w okresie ostatnich trzech lat przedsiębiorstwo rozwinęło swoją działalność?
a) Tak
b) Nie
c) Pozostała na tym samym poziomie
4. Proszę określić grupy odbiorców współpracujących z przedsiębiorstwem:
a) Klienci detaliczni z terenu miasta
b) Klienci detaliczni z terenu gminy
c) Inne sklepy
d) Małe i średnie firmy
e) Inni klienci ……………………………………………………………
5. Proszę określić jakie czynniki zadecydowały o obecnej sytuacji przedsiębiorstwa?
Proszę dokonać oceny w skali 5-punktowej, gdzie 5 oznacza bardzo duże znacznie
czynnika, 4 – duże znaczenie, 3 – przeciętne znaczenie, 2 – małe znaczenie, 1 –
znaczenie niewielkie, 0 – czynnik nie ma znaczenia
Czynniki
5
4
3
2
1

0

jakość oferowanych usług (produktów)
oferowana cena
lokalizacja firmy w centrum miasta
sprawność obsługi klienta
relacje z klientami
korzystne warunki prowadzenia działalności
przyjazny klimat dla przedsiębiorczości
niska konkurencja
inne (jakie – proszę o wpisanie)
6. Proszę określić, jakie bariery napotyka Pan/pani w prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej?
Proszę dokonać oceny w skali 5-punktowej, gdzie 5 oznacza bardzo duże znacznie
czynnika, 4 – duże znaczenie, 3 – przeciętne znaczenie, 2 – małe znaczenie, 1 –
znaczenie niewielkie, 0 – czynnik nie ma znaczenia
Czynniki
5
4
3
2
1
duża konkurencja poza miastem
duża konkurencja na terenie miasta
wysokie koszty prowadzonej działalności
ubóstwo mieszkańców
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0

zbyt mała powierzchnia lokalu
problemy komunikacyjne gminy
wysokie podatki
nieprzyjazna

przedsiębiorcom

administracja

lokalna
brak terenu na rozbudowę działalności
wysoki poziom przestępczości i wandalizmu
niski poziom usług komunalnych
inne (jakie – proszę wpisać)
7. Czy rozważał Pan/Pani zmianę miejsca lokalizacji prowadzonej działalności?
a) Tak
b) Nie
Proszę uzasadnić odpowiedź…………………………………………………………
8. Jakie działania Pana/Pani zdaniem korzystnie wpłynęłyby na rozwój przedsiębiorczości
na terenie centrum Nasielska?..................................................
9. Jakie działania powinna podjąć gmina w celu stworzenia korzystnego klimatu dla
przedsiębiorczości na terenie miasta? ……………………………………………….
10. Czy potrzebne są w gminie szkolenia dla przedsiębiorców:
a) Tak
b) Nie
Jeśli tak, to jaka tematyką jest Pan/Pani zainteresowany?.................................................
11. Czy Pana/Pani zdaniem, w gminie Nasielsk należy poszerzyć edukację z zakresu
przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży?
a) Tak
b) Nie
c) Nie wiem
Udział w ankiecie wzięli mieszkańcy gminy Nasielsk, którzy prowadzą działalność
gospodarcza na obszarze ograniczonym granicami obszaru rewitalizacji. Udział w ankiecie
wzięło zaledwie 5 przedsiębiorców (4 ankiety elektroniczne i jedna w wersji papierowej).
Przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową (3 osoby) i handlową (2 osoby). Pozytywne
zmiany i rozwinięcie działalności stało się udziałem 2 ankietowanych, pozostałe 3 osoby
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uznały, iż została na tym samym poziomie. Wśród odbiorców współpracujących
z przedsiębiorcami biorącymi udział

w badaniu wskazano zarówno inne sklepy

i przedsiębiorców (po 3 odpowiedzi), jak też klientów detalicznych z terenu miasta i gminy
(po 3 odpowiedzi).
Wśród czynników, które zdecydowały o obecnej sytuacji przedsiębiorstwa największe
znaczenie ma sprawność obsługi klienta i relacje z klientami oraz jakość oferowanych usług.
Nieco mniejsze znaczenie ma oferowana cena. Czynniki, na które samorząd ma wpływ
bezpośredni (korzystne warunki do prowadzenia działalności i przyjazny klimat dla
przedsiębiorczości) zdaniem ankietowanych mają relatywnie małe znaczenie –

znacznie

poniżej przeciętnej. Uzyskały zaledwie po 2,3 punktu na 5 możliwych. Lokalizacja działalności
w centrum miasta ma nieco większe znaczenie – 3 punkty na 5 możliwych.
niska konkurencja

1

1

1

przyjazny klimat dla przedsiębiorczości

1

1

1

1

1

korzystne warunki prowadzenia działalności

1

1

1

1

1

relacje z klientami

4

sprawność obsługi klienta

5

lokalizacja firmy w centrum miasta

2

oferowana cena

1
3

jakość oferowanych usług (produktów)

2

2
1

4

1
1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

bardzo duże

duże

przeciętne

małe

niewielkie

nie ma znaczenia

Wśród barier w prowadzonej działalności największe znaczenie ma zła dostępność
komunikacyjna gminy i jej problemy komunikacyjne – 4 osoby wskazały ten element za bardzo
ważny dla ich działalności. Wśród czynników zależnych bezpośrednio od samorządu, które
uznane zostały za bardzo ważne bariery przedsiębiorczości wskazano również nieprzyjazną
przedsiębiorcom administracje lokalną oraz niski poziom usług komunalnych. Istotne
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znaczenie ma również rozwój społeczny gminy i problemy jakie staja się udziałem jej
mieszkańców – zwłaszcza ubóstwo mieszkańców.
niski poziom usług komunalnych

2

2

wysoki poziom przestępczości i wandalizmu

1

3

brak terenu na rozbudowę działalności

1

2

1

1

1

nieprzyjazna przedsiębiorcom administracja
lokalna

3

1

1

wysokie podatki

3

1

1

problemy komunikacyjne gminy

4

zbyt mała powierzchnia lokalu

1

ubóstwo mieszkańców

1

1

2

wysokie koszty prowadzonej działalności

1
1

1

2

3

duża konkurencja na terenie miasta

1

1

duża konkurencja poza miastem

1

1

1

2

1

2
3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
bardzo duże

duże

przeciętne

małe

niewielkie

nie ma znaczenia

Wskazane przez przedsiębiorców czynniki spowodowały, iż 2 z nich rozważało zmianę
miejsca prowadzonej lokalizacji. Wśród czynników, które pozytywnie wpłynęłyby na rozwój
przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji ankietowani wymienili:
 powiększenie terenów pod działalność i przedsiębiorczość,
 usprawnienie obsługi przedsiębiorców poprzez możliwość składania wniosków, pozwoleń
i zgłoszeń na budowę on-line,
 udostępnienie w serwisie BIP wzorów pism niezbędnych dla inwestorów (usunięcie
dokumentów zbędnych i przypadkowych),
 zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców – poprzez udostępnienie Internetu
światłowodowego,
 zmniejszenie podatków (nie określono, czy chodzi o podatki lokalne, czy też podatki
nakładane przez państwo),
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 zmiany o charakterze estetycznym na terenie miasta (przemalowanie słupków i łańcuchów
usytuowanych na ul. Kilińskiego i Młynarskiej z koloru żółtego na czarny z żółtymi paskami
odblaskowymi).
Wśród działań, które gmina powinna podjąć w celu stworzenia korzystnego klimatu dla
przedsiębiorców, w ankiecie wskazano:


budowa dróg dojazdowych i budowę obwodnicy,



przygotowanie terenów pod budownictwo,



niskie podatki dla zaczynających działalność gospodarczą,



wykorzystanie lokalnych firm jako dostawców towarów lub usług,



udostępnienie lokali użytkowych,



stworzenie miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży.
Przedsiębiorcy uznali, iż w gminie powinny być organizowane szkolenia dla

przedsiębiorców (4 osoby), przy czym tylko jedna osoba wskazała, iż interesowałaby ją
tematyka bezpieczeństwa i samoobrony oraz edukacja w zakresie zdobywania środków
unijnych. Szkolenia dotyczące przedsiębiorczości powinny być również realizowane dla dzieci
i młodzieży (4 osoby).
Przedsiębiorcy lokalni wykazali się niewielką chęcią współpracy z samorządem
lokalnym w zakresie rewitalizacji centrum miasta. biorąc jednakże pod uwagę tylko tych kilka
wypowiedzi na uwagę zasługują dwie istotne kwestie:
1.

Przedsiębiorcy wskazują na nieprzyjazną przedsiębiorcom lokalna administrację oraz
potrzebę usprawnienia ścieżki spraw załatwianych on-line. Nie można bezpośrednio
powiązać niskiej aktywności przedsiębiorców w ankiecie z negatywną oceną samorządu,
ale takiego wpływu wykluczyć nie można. Przed samorządem stoi jednak trudne zadanie
– pobudzenie przedsiębiorczości i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami wymagać
będzie w pierwszej kolejności stworzenia warunków do komunikacji z nimi oraz
przełamania dotychczasowych, negatywnych tendencji w tym zakresie.

2.

Przedsiębiorcy w niewielkim stopniu oczekują od samorządu pomocy w prowadzonej
działalności, ale usunięcia barier, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie. Dotyczy
to zarówno zagospodarowania przestrzennego infrastrukturalnego (drogi, lokale
użytkowe, dostępność terenów pod działalność), jak też warunków życia (usługi
komunalne, ubóstwo).
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3. KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI STWORZENIA
STREFY AKTYWNOŚCI I ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ W
NASIELSKU
Mieszkańcy Nasielska zaproszeni zostali również do udziału w konkursie, którego
celem

było „Opracowanie koncepcji stworzenia strefy aktywności i rozwoju kultury

fizycznej w Nasielsku”. Praca konkursowa ma przedstawiać wizję zagospodarowanie terenu
sportowego zgodnego z celami rewitalizacji gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:
obiektów małej architektury, oświetlenia, wyposażenia itp., nawierzchni, elementów systemu
informacji, elementów infrastruktury komunikacyjnej, elementów zieleni. Konkurs ogłoszony
został przez Burmistrza Nasielska (IZP.041.4.2016)i realizowany był zgodnie ze stworzonym
Regulaminem Konkursu. Zgodnie z termin składania prac konkursowych ogłoszono na 13lipca
– 1 sierpnia 2016 r. Prace spełniające kryteria konkursowe zostać miały poddane głosowaniu,
a mieszkańcy wraz z komisją konkursową wybrać mieli pracę spełniającą wymagania lokalnej
społeczności. Głosowanie na zgłoszone prace zaplanowane zostało w dniach 3-10 sierpnia 2016
r., za pośrednictwem strony internetowej oraz papierowej ankiety wyłożonej w Biurze Obsługi
Klienta Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
Celem ogłoszenia konkursu było uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalnoprzestrzennym i estetycznym wizji zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ulicy
Sportowej w Nasielsku w obszarze objętym granicami GPR. Na tym terenie funkcjonuje
kompleks sportowy składający się z głównego boiska piłkarskiego, boiska bocznego oraz
żużlowej bieżni biegowej. Na terenie znajdują się również obiekty architektoniczne – trybuny,
budynek klubu sportowego oraz magazyn. Jest to teren zaniedbany, a obiekty sportowe
i architektoniczne znajdują się w złym stanie technicznym. Zgodnie z regulaminem Konkursu,
w projekcie powinno znaleźć się określenie programu funkcjonalnego i rozmieszczenie tego
programu w przestrzeni. Oczekiwano, iż w planie zagospodarowania przestrzeni znajdzie się
propozycja modernizacji głównej płyty oraz istniejących trybun, miejsce do gier zespołowych
(boisko boczne), siłowania zewnętrzna, bieżnia i stanowiska lekkoatletyczne, korty tenisowe,
infrastruktura pod lodowisko sezonowe, ścieżki spacerowo-biegowe oraz miejsce na szalet
publiczny, parking i miejsce integracji społecznej z dostępem do wi-fi. Celem nadrzędnym
wskazanym w konkursie było stworzenie strefy aktywności i pobudzenie rozwoju kultury
fizycznej w Nasielsku.
Ogłoszony konkurs wpisuje się w tworzony Gminny Program Rewitalizacji i cel
w postaci pobudzenia aktywności obywatelskiej społeczności lokalnej (cele operacyjne GPR)
i aktywnego jej włączenia w działania podejmowane w zakresie rewitalizacji.
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