
 
Pyzdry, dnia  26.04.2017 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie diagnozy na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry 

 

 

Burmistrz Pyzdr w dniu 27 marca 2017 r. zawiadomił o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

w sprawie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry. 

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy Pyzdry, który został zaproponowany w diagnozie na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry. 

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji 

dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Konsultacje przeprowadzone były od 27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. w formie: 

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji połączonego z ankietyzacją, na 

którym zostały omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry, a także była możliwość wyrażenia 

uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbyło się w dniu 

06 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach,  

ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele 

Gminy Pyzdry. Do sali narad przybyło 10 osób. Na początku spotkania przedstawiciel 

Wykonawcy Projektu – firmy Green Key z Poznania przedstawił za pomocą formy 

multimedialnej (prezentacja) zagadnienia teoretyczno – prawne związane 

z rewitalizacją. Dalej zaprezentowano wyniki warsztatów rewitalizacyjnych, które 

odbyły się 15.02.2016 r. w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach oraz wyniki 

ankietyzacji dotyczącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Ankiety zebrano w styczniu i lutym 2017 r. Przedstawiono również wyniki analizy 

wskaźnikowej ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych zjawisk w sferze 

społecznej. Uczestnicy spotkania wypełnili również dodatkową ankietę na potrzeby 

pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Większość osób uczestniczących 

w spotkaniu to lokalni przedsiębiorcy, dlatego też otrzymali oni formularze 

zgłoszeniowe projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy i Miasta 

Pyzdry do roku 2023, aby aktywnie mogli włączyć się w proces rewitalizacji. 

2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można było składać w okresie od 27 marca 2017 r. 

do 10 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-

310 Pyzdry (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu. 

3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza 

zamieszczonego na stronie Gminy Pyzdry w Biuletynie Informacji Publicznej - uwagi 

można było składać w okresie od 27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. 

 

 

Formularz konsultacyjny oraz diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry dostępny był: 



1. na stronie internetowej: www.pyzdry.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Pyzdry, 

2. w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry (pokój nr 10). 

 

W terminie składania uwag, tj. od 27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. uwagi i wnioski 

można było dostarczyć: 

1. drogą elektroniczną na adres: admin@pyzdry.pl, 

2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 

62-310 Pyzdry, 

3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 

Pyzdry (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu. 

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych zwrócono się z prośbą o konsultację roboczą 

diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Pyzdry do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 

Operacyjnym na lata 2014-2020, która jest odpowiedzialna za weryfikację programów 

rewitalizacji oraz prowadzenie i aktualizację wykazu programów rewitalizacji województwa 

wielkopolskiego. 

 

W wyniku rozpatrzenia zabranych opinii dokonano następujących zmian: 

1. Zmieniono nazwę rozdziału VI pn. „charakterystyka podobszarów rewitalizacji” na 

„pogłębiona diagnoza podobszarów rewitalizacji”. Nawiązano do problemów 

poszczególnych obszarów pod kątem przyszłej rewitalizacji. Na podstawie wizji 

terenowej, wywiadów, rozmów oraz ankiet zidentyfikowano skalę i charakter potrzeb 

rewitalizacyjnych. W rozdziale tym dodano zdjęcia z terenu podobszarów rewitalizacji. 

2. Ujednolicono opisy poszczególnych wskaźników w odniesieniu do średniej danego 

zjawiska na terenie gminy. 

3. W prezentacji poszczególnych wskaźników wyjaśniono pojęcie „duże wartości”. 

Odwołano się do wartości powyżej lub poniżej średniej dla całej gminy. 

4. Wyjaśniono wpływ depopulacji ludności na zmiany przestrzenno – funkcjonalne oraz 

zaprezentowano konsekwencje owego zjawiska. 

 

Ponadto po powtórnej analizie dokumentu wprowadzono następujące zmiany: 

1. Do obszaru jednostki analitycznej Pyzdry - Centrum włączono kościół przy ul. Farnej, 

który na trwałe wpisany jest w krajobraz Pyzdr. Kościół p.w. Narodzenia NMP 

w Pyzdrach jest nierozerwalnym elementem historycznego centrum miasta, który 

wraz z kościołem p.w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela stanowi wyraźną 

dominantę w przestrzeni miejskiej.  

2. Zmieniono mapę przedstawiającą gminę Pyzdry na tle sieci komunikacyjnej. 

3. Zmieniono mapę przedstawiającą schemat przebiegu ulic w mieście Pyzdry. 

4. W załączniku nr 1 zmieniono typ diagramów. 
 

W diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Pyzdry poprawiono błędy stylistyczne, literowe i merytoryczne. 

W czasie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęło więcej uwag. 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Przemysław Dębski  

 


