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Opis przebiegu i form konsultacji
Przedmiotem konsultacji był projekt Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze. Konsultacje
miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii, propozycji oraz uwag odnośnie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje trwały od 15.06.2017 r. do 14.07.2017 r. w następujących formach:
1) Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów,
umożliwiających omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta Siemiatycze, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag.
Spotkania odbyły się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Siemiatycze przy ul.
Pałacowej 2 następujących terminach:
• 19.06.2017 r. godz. 17:00
• 21.06.2017 r. godz. 10:00,
• 23.06.2017 r. godz. 17:00,
• 26.06.2017 r. godz. 17:00,
• 28.06.2017 r. godz. 10:00.
2) Badanie ankietowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety.
3) Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z
wykorzystaniem formularza zbierania uwag.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji był dostępny w Urzędzie Miasta
Siemiatycze, pok. nr 2 parter (wejście od Pl. Jana Pawła II), w godzinach pracy Urzędu Miasta
Siemiatycze, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/, na stronie internetowej Urzędu Miasta
Siemiatycze pod adresem https://siemiatycze.eu/pl/ (wejście przez zakładki: „Projekty UE”,
„Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”).
Ponadto informacje o konsultacjach społecznych promowane były poprzez:
• „Siemiatycki Informator Miejski” nr 65, czerwiec 2017
• Tablice ogłoszeń Urzędu Miasta Siemiatycze,
• Zaproszenia imienne wysyłane do przedstawicieli organizacji pozarządowych,
przewodniczących rad osiedli, radnych, Kierowników miejskich jednostek
organizacyjnych, Policji, Straży Pożarnej,
• Plakaty informacyjne na tablicy w Urzędzie Miasta Siemiatycze,
• Tablice ogłoszeń Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

1. Konsultacje społeczne
1.1.

Spotkania konsultacyjne

Opinie, propozycje zebrane podczas spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji
w formie spotkań z mieszkańcami Miasta Siemiatycze.
Spotkanie I
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 19.06.2017 r. godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej w
Urzędzie Miasta Siemiatycze. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby. Podczas spotkania
przedstawiono wyznaczone obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji oraz metodologię
wyznaczania tych obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze
oraz formularzem zgłaszania uwag. W trakcie spotkania przekazano mieszkańcom ankiety wraz
z mapą na której został wskazany obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. W trakcie
konsultacji mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i komentarze dotyczące obszarów
zdegradowanych i rewitalizacji.
Wnioski:
Obszar zdegradowany
W większości mieszkańcy pozytywnie ocenili wyznaczony obszar zdegradowany. Brak uwag
dotyczących zmiany obszaru.
Obszar rewitalizacji
Mieszkańcy zauważyli, że obszar rewitalizacji obejmuje osiedla domków jednorodzinnych, na
obszarach których ciężko zaproponować odpowiednie rozwiązania mające na celu poprawę
sytuacji. Według mieszkańców obszar rewitalizacji powinien objąć przede wszystkim centrum
miasta. Są to tereny o istotnym znaczeniu dla rozwoju całego miasta, które zostały wyznaczone
jako obszar zdegradowany. Obszar rewitalizacji powinien zostać rozszerzony o następujące
ulice: Plac Jana Pawła II, 3 Maja, Grodzieńską, Pałacową, Legionów Piłsudzkiego.
Spotkanie II
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 21.06.2017 r. godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w
Urzędzie Miasta Siemiatycze. W spotkaniu wzięło udział 5 osób. W formie prezentacji
multimedialnej przedstawiono wyznaczone obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji oraz
metodologię wyznaczania tych obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem uchwały w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta
Siemiatycze oraz formularzem zgłaszania uwag. W trakcie spotkania przekazano mieszkańcom
ankiety oraz mapy z propozycją obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.
Wnioski:
Obszar zdegradowany

Wyznaczony obszar zdegradowanych został oceniony pozytywnie. Brak uwag dotyczących
zmiany obszaru.
Obszar rewitalizacji
Uczestnicy spotkania uznali, że obecnie wyznaczony obszar nie odzwierciedla rzeczywiście
występujących problemów na terenie Miasta Siemiatycze. Zdaniem mieszkańców koncentracja
negatywnych zjawisk głównie społecznych występuje w innej części miasta, która nie została
obecnie uwzględniona.
Tereny przeznaczone do rewitalizacji powinny obejmować obszary ogólnodostępne w
szczególności centrum miasta (teren zagospodarowany oraz tereny do zagospodarowania).
Obszar rewitalizacji wg interesariuszy powinien obejmować następujące ulice: Plac Jana Pawła
II, 3 Maja, Grodzieńską, Pałacową, Legionów Piłsudskiego, 11 Listopada, Targową, Krótką,
Zaszkolną, tereny wokół zalewów.
W trakcie konsultacji mieszkańcy na mapach wskazali obszary rewitalizacji.
Spotkanie III
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 23.06.2017 r. godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w
Urzędzie Miasta Siemiatycze. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby. Na spotkaniu przedstawiono
wyznaczone obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji oraz metodologię wyznaczania tych
obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze oraz formularzem
zgłaszania uwag. W trakcie spotkania przekazano mieszkańcom ankiety wraz z mapą, na której
został wskazany obszar zdegradowany i rewitalizacji.
Wnioski:
Obszar zdegradowany
Brak uwag dotyczących zmiany obszaru. Wyznaczony obszar zdegradowany oceniono
pozytywnie.
Obszar rewitalizacji
W opinii interesariuszy wykazany w diagnozie obszar w większości obejmuje osiedla, które
stanowią „sypialnie” miasta. Z uwagi na wielkość Miasta wszystkie obszary zamieszkałe są
skupione wokół różnego rodzaju instytucji i nie ma problemu dotarcie do nich. Obszar
rewitalizacji powinien uwzględnić ul. Plac Jana Pawła II, Dąbrowskiego, 3 Maja, Grodzieńską,
Pałacową, 11 Listopada, Legionów Piłsudzkiego. Konieczność zmiany obszaru rewitalizacji
uczestnicy spotkania argumentowali tym, że w centrum miasta znajdują się budynki z
mieszkaniami komunalnymi, wymagającymi remontów i zamieszkałymi przez najuboższą
ludność naszego miasta.

Spotkanie IV
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 26.06.2017 r. godz. 17:00 w Sali Konferencyjnej w
Urzędzie Miasta Siemiatycze. W spotkaniu wzięły udział 2 osoby. Na spotkaniu przedstawiono
wyznaczone obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji oraz metodologię wyznaczania tych
obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze oraz formularzem
zgłaszania uwag. W trakcie spotkania przekazano mieszkańcom ankiety wraz z mapą na której
został wskazany obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji.
Wnioski:
Obszar zdegradowany
Wyznaczony obszar zdegradowany został oceniony pozytywnie. Brak uwag dotyczących
zmiany obszaru zdegradowanego.
Obszar rewitalizacji
Wskazane obszary nr 4, 10, 11 nie są terenami priorytetowymi w znaczeniu gospodarczym,
społecznym miasta. Więcej problemów można dostrzec w innych rejonach gdzie miasto „tętni
życiem”.
Czynniki społeczne – rozszerzająca się narkomania na terenie całego miasta, ubóstwo osób
starszych (emerytów), przeciwdziałanie znieczulicy społecznej w zakresie udzielania pierwszej
pomocy, spotkania edukacyjne połączone ze szkoleniami z pierwszej pomocy, wyposażenie
budynków publicznych w sprzęt pierwszej pomocy.
Rewitalizacja rzeki „Kamionki” – odmulenie wyrównanie linii brzegowej, usunięcie
nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych tzn. spustów nieczystości. Zagospodarowanie terenów
po stronie południowej. III zalew np. ścieżki edukacyjne, przyrodnicze, plac zabaw na terenie
całego miasta włącznie z osiedlowymi.
W trakcie konsultacji mieszkańcy na mapach wskazali obszary rewitalizacji.
Spotkanie V
Spotkanie konsultacyjne odbyło się 28.06.2017 r. godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej w
Urzędzie Miasta Siemiatycze. W spotkaniu wzięły udział 3 osoby. Na spotkaniu przedstawiono
wyznaczone obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji oraz metodologię wyznaczania tych
obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Siemiatycze oraz formularzem
zgłaszania uwag.
W trakcie spotkania przekazano mieszkańcom ankiety wraz z mapą na której został wskazany
obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji.

Wnioski:
Obszar zdegradowany
Wyznaczony obszar zdegradowany został oceniony zdecydowanie pozytywnie. Brak uwag
dotyczących zmiany obszaru zdegradowanego.
Obszar rewitalizacji
Wskazany na planie do rewitalizacji obszar (obręby 10 i 11) są osiedlami zamieszkanymi przez
mieszkańców posiadających domy jednorodzinne. Położone są w niewielkiej odległości od
głównej (centralnej) części miasta.
Propozycja uwzględnienia na mapie do rewitalizacji obszaru o numerze 9 oraz Plan Jana Pawła
II, ul. Dąbrowskiego, ul. 3 Maja, terenów wokół zalewu a także terenów wzdłuż rzeki
Kamionka w centrum miasta.
W trakcie konsultacji mieszkańcy na mapach wskazali obszaru rewitalizacji.

1.2.

Badanie ankietowe

W trakcie konsultacji społecznych złożono 11 ankiet. Ankietowani byli proszeni o opinie
dotyczące wyznaczonych obszarów zdegradowanych i rewitalizacji. Ankieta umożliwiała
ocenę wyznaczonych obszarów poprzez wybór ze skali: zdecydowanie pozytywna, pozytywna,
negatywna, zdecydowanie negatywna oraz trudno powiedzieć. Ankietowali byli poproszeni o
uzasadnienie swoich ocen, mieli możliwość wskazania innych obszarów zdegradowanych oraz
do rewitalizacji.
W ramach badania wyznaczone obszary zdegradowane zostały ocenione następująco:
zdecydowanie pozytywna
pozytywna
negatywna
zdecydowanie negatywna
trudno powiedzieć
brak odpowiedzi

3
2
0
1
0
5

Ankietowani pozytywnie ocenili wyznaczony obszar zdegradowanych. W żadnej ankiecie nie
było uwag dotyczących zmiany obszaru zdegradowanego.
Kolejny element ankiety dotyczył obszarów do rewitalizacji. Ankietowani zostali poproszeni o
ocenę wyznaczonych obszarów rewitalizacji.
W ramach badania wyznaczone obszary rewitalizacji zostały ocenione następująco:
zdecydowanie pozytywna
pozytywna
negatywna
zdecydowanie negatywna

0
0
2
9

trudno powiedzieć
brak odpowiedzi

0
0

Ankietowani negatywnie ocenili wyznaczony obszar rewitalizacji. W większości proponowali
przeniesienie obszaru rewitalizacji do centrum miasta. Według nich obszar powinien
obejmować ulice: Plac Jana Pawła II, 3 Maja, Grodzieńska, Pałacowa, Legionów Piłsudskiego,
11 Listopada, Targową, Krótką, Zaszkolną, tereny nad zalewem.
Główne uwagi i uzasadnienie zmiany granic obszaru:
 obszar obejmie osiedla domków jednorodzinnych,
 brak możliwości podjęcia odpowiednich działań rewitalizacji,
 obszar centrum stanowi istotne znaczenie dla rozwoju miasta,
 działania podjęte w centrum miasta skuteczniej umożliwią kompleksowe oddziaływanie
na obszary kryzysowe.

1.3.

Formularz zbierania uwag

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynął żaden formularz uwag dotyczący
obszarów zdegradowanych i do rewitalizacji.

2. Podsumowanie
2.1.

Obszar zdegradowany

W wyniku konsultacji społecznych obszar zdegradowany nie uległ zmianie. Wyznaczony
obszar został oceniony pozytywnie.
Obszar zdegradowany na terenie miasta Siemiatycze obejmuje następujące obręby:
Nr Obrębu
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Suma:
Procent:

Obszar zdegradowane
Ludność
Powierzchnia [km2]
1106
1,29
1198
0,74
1335
0,09
1569
0,18
1101
0,20
1206
3,53
1212
4,86
835
0,16
1272
0,25
1176
0,79
1246
1,85
13256
13,93
91
38

Wskazany obszar zajmuję 13,93 km2, co stanowi 38,42% całego obszaru miasta i zamieszkały
jest 13 256 mieszkańców, co stanowi 90,70% ogółu mieszkańców.

2.2.

Obszar rewitalizacji

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o rewitalizacji obszar rewitalizacji to obszar obejmujący
całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych
zjawisk, o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju
lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy
niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców
gminy.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych obszar rewitalizacji uległ zmianie. Ze
względu na istotne znaczenie dla rozwoju całego miasta oraz koncentracji negatywnych zjawisk
wyznaczono nowe granice obszaru rewitalizacji.
Obszary do rewitalizacji wskazane podczas konsultacji przez interesariuszy spełniają kryteria
obszaru rewitalizacji określone w Ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
Uwzględniono następujące uwagi interesariuszy:
1) Obszar rewitalizacji został pomniejszony:
 o obręb 10;
 o obręb 11.
2) Obszar rewitalizacji został powiększony:
 o obręb 9;
 obręby 9 i 4 zostały rozszerzone o tereny wzdłuż rzeki Kamionka (obszary
niezamieszkałe);
 o ulice: Plac Jana Pawła II, 3 Maja, Grodzieńską, Dąbrowskiego, tereny nad zalewem,
stanowiące elementy obrębu 1, obrębu 2 oraz obrębu 12.
Ostateczny kształt obszarów rewitalizacji przedstawia się następująco:

Tabela 1. Obszary wyznaczone do rewitalizacji
Obszar rewitalizacji
Nr
Obrębu

Zjawiska
problemowa

Uzasadnienie

Obszar

Ludność

Powierzchnia
(km2)

1.

18

Natężenie zjawisk kryzysowych obszar o istotnym znaczeniu dla
obszaru całego miasta.

Część obszaru

100

0,75

2.

23

Natężenie zjawisk kryzysowych obszar o istotnym znaczeniu dla
obszaru całego miasta.

Część obszaru

44

0,01

4.

26

Natężenie zjawisk kryzysowych - Cały obszar rozszerzony
obszar o istotnym znaczeniu dla
o tereny wzdłuż rzeki
obszaru całego miasta.
Kamionka

1569

0,21

9.

22

Natężenie zjawisk kryzysowych - Cały obszar rozszerzony
obszar o istotnym znaczeniu dla
o tereny wzdłuż rzeki
obszaru całego miasta.
Kamionka

835

0,17

12.

11

Natężenie zjawisk kryzysowych obszar o istotnym znaczeniu dla
obszaru całego miasta.

69

0,32

Część obszaru

Suma: 2617,00
Procent:

17,91

1,46
4,02

Źródło: Opracowanie własne

Obszar rewitalizacji zajmuje powierzchnię 0,79 km2, co stanowi 4% powierzchni gminy i jest
zamieszkiwany przez 2617 mieszkańców, co stanowi 17,91% liczby mieszkańców Miasta
Siemiatycze.

Rysunek 1. Mapa Miasta Siemiatycze – obszary zdegradowane i obszary rewitalizacji

Źródło: Opracowanie własne

