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Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Gniew na lata 2016 - 2023
W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata
2016-2023 zaplanowano i zrealizowano konsultacje społeczne, których przedmiotem było zebranie
uwag i wniosków do projektu tego dokumentu - podstawa prawna: uchwałą Nr LII/432/10 Rady
Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
Konsultacje społeczne, zgodnie z wydanym w dniu 28 marca 2017 r. obwieszczeniem Burmistrza Miasta
i Gminy Gniew zostały zaplanowane do 5 kwietnia 2017 r.
We wskazanym wyżej okresie wyłożony był do publicznego wglądu oraz opublikowany na stronie
internetowej gminy projekt przedmiotowego dokumentu.
Jednocześnie zaplanowano dodatkowe formy konsultacji społecznych:
1. Otwarte spotkanie konsultacyjne w sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Gniew przy
ul. Pl. Grunwaldzki 1 w dniu 3 kwietnia 2017 r. o godz. 1800.
2. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej do dnia 5 kwietnia 2017 r.
W celu szerszej promocji form konsultacji, informacje o ich formie i terminie opublikowano na stronie
internetowej gminy, a także umieszczono na plakatach i ulotkach promocyjnych, których formę
przedstawiono poniżej.
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Dla zapewnienia jak najszerszego udziału zainteresowanych stron w instrumentach konsultacyjnych
podjęto się szerokiej dystrybucji materiałów informacyjnych tak, by dotrzeć do jak największej grupy
mieszkańców miasta i gminy. Plakaty rozwieszane były na tablicach informacyjnych, słupach w
sklepach na terenie miasta i gminy Gniew.
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Otwarte spotkanie konsultacyjne
Otwarte spotkanie konsultacyjne zostało przeprowadzone w Sali Ślubów Urzędu Miasta i Gminy Gniew
(sala nr 109) przy ul. Pl. Grunwaldzki 1 w dniu 3 kwietnia 2017 r. Spotkanie prowadzili p. Tomasz Sikora
– Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i samorządu (w tym radni) oraz mieszkańcy
miasta i gminy Gniew.
Spotkanie miało formę prezentacji najważniejszych założeń projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji, w tym przybliżono mieszkańcom wprowadzone zmiany do LPR. Omówiono wyniki
diagnozy w podziale na strefę społeczną, techniczną, przestrzenną i środowiskową. Przedstawiono
jakie zostały wybrane na tle całej gminy obszary zdegradowane i do rewitalizacji. Przybliżono
mieszkańcom wizję programu, propozycji działań zaproponowanych do realizacji w ramach projektu
zintegrowanego.
Granice obszaru zdegradowanego i rewitalizacji oraz obszarów problemowych zaprezentowano na tle
całej gminy.
W prezentacji przedstawiono mieszkańcom projekt zintegrowany, który ma być realizowany na terenie
naszej gminy, będący wynikiem pracy samorządu, dotychczasowych konsultacji społecznych, a także
negocjacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Obecnych spotkaniu mieszkańców poinformowano o możliwościach składania uwag do projektu
dokumentu z wykorzystaniem formularza konsultacji.
Poinformowano mieszkańców, że:
1. Za kwotę za ponad 6 mln realizowana będzie rewitalizacja Placu Grunwaldzkiego na poziomie
zero.
2. Od 1 czerwca 2017 r na Pl. Grunwaldzki wchodzi Firma Veolia z wymianą i budową sieci
ciepłowniczej.
3. Jest zgoda Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku na zastosowanie
innej kostki na Placu Grunwaldzki, co znacznie obniży koszt inwestycji.
4. W ramach przedmiotowego projektu będzie realizowana rewitalizacja społeczna, czyli miękka
i rewitalizacja inwestycyjna czyli twarda.
5. Zmieniła się podstawa prawna dla przygotowywania LPR. Gminy wiejsko – miejskie muszą
zrobić analizę wskaźnikową dla całej gminy, a nie tylko dla miasta. W celu wykonania analizy
wskaźnikowej podzielono obszar gminy na okręgi wyborcze i to znacznie uprościło wykonanie
diagnozy.
6. Wykonanie nowej diagnozy dla całego obszaru gminy potwierdziło, że najbardziej
zdegradowane i problemowe są dwa obszary tj. Stare Miasto i Podzamcze w Gniewie.
7. Trwają rozmowy ze wspólnotami w przedmiocie podłączenia do sieci ciepłowniczej. Na razie
są trzy kamienice. Dofinasowanie wyniesie 80 %. To jest ogromna okazja, drugiej takiej nie
będzie.
8. Na ternie Starego Miasta i podzamcza realizowana będzie mała architektura. Zachęca się
wszystkich do udziału w konsultacjach społecznych. Podpisujemy umowę z Akademią Sztuk
Pięknych z Gdańska na realizację projektów. ASP przygotowała już koncepcje aranżacji
hostelu.
9. Skwerek przy ul. Wiślanej będzie parkiem tematycznym i punktem informacji turystycznej. Na
zagospodarowanie skwerku wpłynęło 20 prac z polski i jedna z zagranicy.
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10. Przy ul. Promowej będzie wybudowany duży parking. Autobusy z turystami nie będą wjeżdżały
do miasta.
11. Dom Bramny w 2018 r. po wpłaceniu ostatniej transzy zostanie przekazany do Spółki Polmlek.
Na przedmiotowy budynek jest przygotowana dokumentacja techniczna na zmianę sposobu
użytkowania w/w obiektu na muzeum, jednak Pan Marszałek nie chce przenosić Muzeum
Archeologicznego do Domu Bramnego. Można w tym budynku zrobić przedszkole i muzeum
ziemi gniewskiej. Wartość inwestycji szacowana jest na kwoty 2 mln. zł. Nie ma jeszcze
stanowiska Polmleku czy firma wniesie wkład własny w wysokości 800 tys., ponieważ przez
okres 5 lat nie będzie mogła z tego obiektu korzystać w celach komercyjnych, a w związku z
tym jest zagrożenie dla tego projektu.
Spotkanie zawierało również formę dyskusji, w trakcie której wysunięto przedsięwzięcia
zaproponowane przez uczestników:
•
•

stworzenie szlaku komunikacyjnego przez centrum miasta do zamku,
stworzenie turystom będącym gośćmi hotelowymi gniewskiego zamku możliwość zapoznania
się z walorami starówki – wyprowadzenie turystów spoza murów zamku,
• stworzenie trasy dla turystów z parkingu przy ul. Promowej, przez planowany do rewitalizacji
skwer przy ul. Wiślanej, do bramy zamkowej (wymiana nawierzchni, stałe otwarcie bramy
południowej),
• adaptacja budynku bramnego lub części budynku na potrzeby kina,
• stworzenie muzeum w domu bramnym,
• stworzenie centrum turystyczno-kulturalnego,
• adaptacja drugiej prywatnej kamienicy przy Placu Grunwaldzki (strona południowa) na hostel,
• z uwagi na zbyt wysoki koszt, zgłoszono obawy dot. włączenia do rewitalizacji Domu
Bramnego,
• umieszczenie eksponatów z wykopalisk w gablotach w muzeum,
• rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. 7-go Marca,
• znalezienie miejsca na stare dokumenty fotograficzne Pana Frosta.
Najważniejsze wnioski z dyskusji:
•

•

•
•
•
•

podjęcie współpracy ze spółdzielnią socjalną, bądź założenie spółdzielni socjalnej, celem
zwiększenia możliwości pozyskiwania środków oraz dążenie do reintegracji społecznej i
zawodowej członków spółdzielni, a także minimalizowanie skutków wykluczenia społecznego
jej członków,
dążenie do zawiązania umów o partnerstwo publiczno-prywatne, której celem byłaby
realizacja wspólnych działań sektora publicznego i prywatnego tak, by obaj partnerzy mogli jak
najlepiej realizować cele, do których zostali powołani,
konieczność traktowania projektu zintegrowanego jako punktu wyjścia dla dalszych działań,
mających na celu zmianę społecznego i infrastrukturalnego charakteru obszaru,
konieczność planowania rewitalizacji obszaru zdegradowanego z poszanowaniem praw
wszystkich stron – mieszkańców, przedsiębiorców i turystów,
konieczność rozwijania atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i inwestycyjnej miasta,
konieczność konsultowania proponowanych rozwiązań technicznych i architektonicznych z
mieszkańcami i przedsiębiorcami na etapie projektowania.
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Formularz konsultacji
W dniach od 28 marca do 5 kwietnia dystrybuowany był formularz, w którym zbierane były opinie i
uwagi na temat głównych założeń i kierunków Lokalnego Programu Rewitalizacji.
Uwagi do projektu dokumentu poddanego konsultacjom zgłaszać można było z wykorzystaniem
przygotowanego formularza. Formularz umożliwiał odniesienie się do konkretnych punktów projektu
i wskazanie uwag wraz z uzasadnieniem. Forma formularza wymagała podania danych osobowych i
kontaktowych. Wygląd stron formularza przedstawia poniższa ilustracja.
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Formularz dostępny był w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy. Dystrybuowany był również
na debacie w dniu 3 kwietnia 2017 r. Wypełniony formularz można było przekazać osobiście, listownie
lub pocztą elektroniczną.
Wersja elektroniczna formularza umieszczona została w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Gniew pod adresem: http://bip.gniew.pl/Article/get/id,19455.html oraz na stronie
internetowej https://www.gniew.pl/1105,marzec?tresc=28492

Do dnia 5 kwietnia 2017 r. do godz. 1600 nie wpłynęły żadne uwagi do projektu LPR.
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