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Przebieg i formy konsultacji społecznych 

W ramach działań związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023" konieczne jest przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. „Lokalny Program Rewitalizacji..." umożliwi aplikowanie Gminie i innym 
podmiotom z terenu gminy o środki zewnętrzne m.in. z funduszy UE na realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji. Z tego m.in. 
powodu ważne jest przedstawienie celu oraz założeń sporządzania programu. 
Założeniem jest również możliwie szeroka partycypacja społeczna w tworzeniu tego 
dokumentu. Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii od instytucji i osób, 
których dotyczą zaproponowane działania. Konsultacje wspierają proces decyzyjny organów 
administracji, ale nie muszą być dla nich wiążące, mają na celu wybranie najlepszej opcji, 
propozycji dla dobra ogólnego. 
Podjęte formy konsultacji to: 

• rozpisanie ankiet dla mieszkańców 
• w wyznaczonym terminie zbierane były opinie interesariuszy w formie: 

- pisemnej - poprzez wypełnienie załączonego formularza konsultacyjnego, który 
należało przesłać w wyznaczonym terminie pod adres email: 
nowemiasto@nowemiasto.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą, Plac O.H. Koźmińskiego 1/2, sekretariat lub pok. Nr 45 
w godzinach pracy 

- ustnej - zgłoszenie uwagi w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad 
Pilicą, Plac O.H. Koźmińskiego 1/2, sekretariat lub pok. Nr 45 w godzinach pracy 

- telefonicznej - zgłoszenie uwagi telefonicznie pod nr tel.48 674 10 98 
• zorganizowanie debat publicznych - otwartych spotkań z mieszkańcami obszaru 

rewitalizacji i interesariuszami rewitalizacji 
• powołanie Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowe 

Miasto nad Pilicą. 
0 formach konsultacji społecznych i spotkaniach w ramach prac nad LPR mieszkańcy zostali 
poinformowani z zagwarantowanym wyprzedzeniem poprzez, komunikaty na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, a także informacje 
pracowników Miasta i Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Pilicą. 

Ankieta na potrzeby opracowania "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowe 

Miasto nad Pilica...". Identyfikacja obszarów problemowych. 

Przystępując do opracowywania w/w programu „przeprowadzono konsultacje społeczne 
w postaci ankiety. Ankieta dotyczyła wyznaczenia i oceny skali problemów społecznych 
1 ekonomicznych oraz wykazania działań inwestycyjnych i organizacyjnych, które 
umożliwiałby poprawę funkcjonalności obszarów zdegradowanych, wzrost jakości życia 
i ożywienia społeczno-gospodarczego w gminie. W konsultacjach i badaniach ankietowych 
wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności (badania ankietowe prowadzone były 
(09.02.2018 - 28.02.2018) 09 lutego ukazała się informacja na stronie internetowej.

mailto:nowemiasto@nowemiasto.pl


Ankieta 

3 

 

 

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 
Urząd Miasta i Gminy, Plac O.H. Koźmińskiego1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą 

www.nowemiasto.pl ; www.nowemiasto.eobip.pl 

Ankieta na potrzeby opracowania „ Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Nowe 
Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023" 

Identyfikacja obszarów problemowych 

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą - w celu przygotowania dokumentów niezbędnych do pozyskania środków 
finansowych przeznaczonych na rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Mazowieckiego - przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. W związku 
z powyższym zwracamy się do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji społecznych z prośbą 
o uczestnictwo, min. poprzez niniejszą ankietę, w pracach nad tym dokumentem. 
Celem opracowania programu rewitalizacji jest wskazanie na terenie gminy terenów, dla których - po 
opracowaniu szczegółowego planu działania i pozyskaniu środków pomocowych - możliwe będzie ożywienie 
społeczno-gospodarcze oraz na zmiana lub poprawa funkcji przestrzenno-funkcjonalnych. 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. 

Mieszkaniec: miasta Nowe Miasto nad Pilicą - TAK, mieszkaniec gminy - SOŁECTWO: (nazwa) ......................  

Czy zdaniem Pana/Pani na terenie gminy znajduje się obszar, w którym kumulują się niekorzystne zjawiska 

społeczne, przestrzenne, dla którego stworzenie szczegółowego programu rewitalizacji może spowodować 

ożywienie gospodarcze i powstanie nowych miejsc pracy, poprawę estetyki, funkcji społecznych i przestrzenno - 

środowiskowych? Jeżeli tak - prosimy o podanie lokalizacji nazwa sołectw, miasto - obszar ulic). Z jakiego 

powodu właśnie ten teren został uznany przez Pana/Panią za odpowiedni do podjęcia działań 

rewitalizacyjnych? 

Czy zdaniem Pana/Pani na wskazanym obszarze występują poniższe problemy i zjawiska społeczne? Jeżeli tak,  

proszę o ocenę skali problemu (znak „x" w odpowiedniej rubryce tabeli) 
 

W znacznym 

stopniu 

wpływa na 

rozwój 

gminy 

Wpływa na 

rozwój 

gminy 

Stanowi 

problem o 

minimalnym 

znaczeniu 

Nie 
stanowi 
problemu 

Bezrobocie     

Ubóstwo     

Starzenie się społeczeństwa i problemy ludzi starszych     

Zagrożenie patologiami społecznymi     

Brak perspektyw dla młodzieży     

Brak poczucia bezpieczeństwa     

Niewystarczająca opieka medyczna (baza, dostępność)     

Niewystarczająca baza kulturalno-oświatowa     

Mała aktywność społeczna     

Inne (jakie?)     

 

http://www.nowemiasto.pl/
http://www.nowemiasto.eobip.pl/
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Jakie działania powinny być przeprowadzone na wyznaczonym przez Pana/Panią terenie, które przyczyniłyby 

się do jego zasadniczej zmiany charakteru lub poprawy funkcji dotychczas spełnianych? 

 

Termin składania ankiet: 28 luty 2018 r. 

Czy na wskazanym obszarze występują poniższe problemy dotyczące zagospodarowania przestrzennego, bazy 

technicznej oraz uwarunkowań ekonomicznych? Jeżeli tak, proszę o ocenę skali problemu (znak „x" w 

odpowiedniej rubryce tabeli) 
 

W znacznym 

stopniu 

wpływa na 

rozwój 

gminy 

Wpływa na 

rozwój 

gminy 

Stanowi 

problem o 

minimalnym 

znaczeniu 

Nie stanowi 

problemu 

Brak ładu przestrzennego i właściwego 

zagospodarowania terenu 

    

Zły stan dróg i otoczenie drogowego     

Braki w infrastrukturze technicznej     

Niewystarczająca baza mieszkaniowa     

Brak przedsiębiorców     

Mała atrakcyjność dla większych inwestorów     

Zagrożenia dla środowiska naturalnego     

Inne (jakie?) 
    

 

Jakie problemy ekonomiczne, społeczne i związane z poprawą jakości życia, w związku z przeprowadzeniem na 

danym obszarze działań rewitalizujących, chciałby Pan/Pani rozwiązać lub zmniejszyć ich oddziaływanie? Proszę 

określić ważność problemu cyfrą od 0 do 5 (0 - problem nie występuje, 5 to problem najbardziej 

oddziaływujący na lokalną społeczność) 

Problemy społeczne 
 

Bezrobocie  
Przestępczość i chuligaństwo 

 
Ubóstwo  

Odpływ młodych i wykształconych osób 
 

Zjawiska patologiczne związane z używkami 

lub przemocą 

 
Problem osób starszych, chorych czy 

niepełnosprawnych 
 

Słaba dostępność do obiektów infrastruktury 

społecznej 

 
Brak lub niedobór organizacji i instytucji 

społecznych pomagającym mieszkańcom 
Problemy ekonomiczne 

 Brak miejsc pracy  
Problemy z przyciągnięciem strategicznych 

inwestorów 
 Brak oraz zły stan terenów inwestycyjnych  

Brak wsparcia dla tworzących nowe miejsca 

pracy 
Problemy przestrzenne i środowiskowe 

 Niska estetyka i funkcjonalność obszaru  
Brak lub utrudniony dostęp do mediów i 

nowoczesnych technologii 
 

Słaba dostępność do kompleksowej 

infrastruktury technicznej 

 
Niewystarczająca ilość i niski standard 

mieszkań 
 

Zły stan komunikacji i bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym 

 
Nierozwiązany problemy z gospodarką 

odpadami, gospodarką wodno-ściekową 
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Miejsce składania ankiet: Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto, Plac O.H. Koźmińskiego1/2, Sekretariat lub pok. 

nr 45, w godzinach pracy Urzędu. Ankietę można również pobrać ze strony www.nowemiasto.pl i przesłać 

pocztą internetową na adres: nowemiasto@nowemiasto.pl

http://www.nowemiasto.pl/
mailto:nowemiasto@nowemiasto.pl
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Wyniki i wnioski z Ankiety na potrzeby opracowania „„Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023" - Identyfikacja obszarów problemowych: 
W wyznaczonym czasie wpłynęło 15 ankiet. 
Wnioski: 

• za problemy społeczne, które w znacznym stopniu wpływają na rozwój gminy uznano 
bezrobocie oraz brak perspektyw dla młodzieży i starzenie się społeczeństwa 
i problemy ludzi starszych (80% respondentów). 

• Połowa ankiet wskazywała na małą aktywność społeczną jako czynnik w znacznym 
stopniu wpływający na rozwój gminy 

• Wskazano także na niewystarczający dostęp do bazy kulturalnej i do opieki 
medycznej na terenach wiejskich 

• za problemy w zagospodarowaniu przestrzennym, które mogą mieć wpływ na rozwój 
gminy uznano: brak ładu przestrzennego i właściwego zagospodarowania terenu 
(95%), braki w infrastrukturze technicznej (75%), w tym zły stan dróg i otoczenia 
drogowego (80%). 

• Gminę uznano także jako mało atrakcyjną dla większych inwestorów oraz nie w pełni 
wykorzystującą walory przyrodniczo-krajobrazowe do rozwoju gospodarczego na 
bazie turystyki (85%). 

• za zadania priorytetowe mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, jakie 
powinna podejmować gmina uznano: pozyskiwanie środków pomocowych, tworzenie 
sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, rozbudowa i modernizacja 
obiektów infrastruktury społecznej 

• propozycje ankietowanych odnośnie wyznaczenia obszaru na terenie gminy, dla 
którego stworzenie szczegółowego programu rewitalizacji może spowodować 
ożywienie gospodarcze i powstanie nowych miejsc pracy, poprawę estetyki, funkcji 
społecznych i przestrzenno-środowiskowych - dotyczyły: 

- Nowe Miasto - teren lotniska (1 ankieta), ulica Targowa (1 ankieta), centrum 
miasta z terenami rekreacji (3 ankiety), teren parku (2 ankiety) 

- Nowe Łęgonice - zorganizowanie centrum miejscowości z budową świetlicy (5 
ankiet) 

- Rudki - zorganizowanie centrum miejscowości z budową świetlicy (1 ankieta) 
- Żdżary - obiekt starego przedszkola (1 ankieta) 

• propozycje ankietowanych odnośnie działań, które powinny być przeprowadzone na 
wyznaczonych terenach i które przyczyniłyby się do zasadniczej zmiany ich charakteru 
lub poprawy funkcji dotychczas spełnianych dotyczyły: 

- tereny w centrum Nowego Miasta: poprawa estetyki budynków 
i przeprowadzenie ich termomodernizacji, zmiana pełnionych funkcji, 
wykorzystanie obiektów zabytkowych, stworzenie przestrzeni publicznych 
ogólnodostępnych, odnowa parku i terenów nadpilicznych, poprawa 
wyposażenia w infrastrukturę sportową i rekreacyjną, wykorzystanie terenu 
lotniska wojskowego 

- tereny wiejskie - zorganizowanie centrum miejscowości dla mieszkańców, 
teren rekreacyjny i świetlica, odnowa zabytkowych obiektów. 
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Konsultacje projektu części 1 - diagnozy i delimitacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023" 

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się w dniu 15.03.2018 r., o godzinie 15:00 
w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą (II piętro sala nr 
35). 
W spotkaniu wzięły udział: 

• Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą - Mariusz Dziuba, 

• przedstawiciele firmy BaSz - opracowujący program: Bartosz Szymusik, Agnieszka 

Dzwonnik-Zatora. 

• przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy - 3 osoby 

• przedstawiciele mieszkańców - 3 osoby. 

 

 

Na wstępie spotkania Pan Burmistrz Mariusz Dziuba przedstawił konieczność wykonania 
programu rewitalizacji oraz przedstawił plany inwestycyjne Gminy na kolejne lata. 
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W dalszej części przedstawiona została prezentacja dotycząca potrzeby opracowania 
dokumentu i wstępnych założeń wynikających z przeprowadzonej delimitacji. Zawierała ona: 

• wyjaśnianie pojęcia rewitalizacji, jej cele, 
• schemat procesu tworzenia i wdrażania programu rewitalizacji, 
• omówienie przyjętych w procesie delimitacji wskaźników wraz z wynikami 

przedstawionymi na mapach poglądowych z podziałem na sołectwa w sferach: 
społecznej, gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej, technicznej, 

• wskazanie zasad dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji, 

• przedstawianie wyników procesu i wstępnych założeń obszaru rewitalizacji, 
• omówienie przykładowego planu zadań. 

W wyniku badań przyjęto, że większość kryteriów obszaru zdegradowanego spełnia teren 
Osiedla nr 1 w Nowym Mieście nad Pilicą, które charakteryzuje się najwyższą koncentracją 
obszarów problemowych. Teren ten został wskazany jako podstawowy obszar rewitalizacji w 
gminie. 
Po przestawieniu wyników dotychczasowych prac nad programem oraz wyników 
otrzymanych ankiet przystąpiono do dyskusji. 
W wyniku dyskusji przedstawiony projekt wybranego obszaru do rewitalizacji został 
nieznacznie zmodyfikowany poprzez 

• dodanie terenu części Osiedla nr 2, przylegającego do Osiedla nr 1, o obszar parku, do 

ul. Wczasowej włącznie, 
• wyłączenie z obszaru rewitalizacji niezamieszkałej części Osiedla nr 1. 

Zmiany obszaru podyktowane były koniecznością włączenia do działań rewitalizacyjnych 
obszaru parku, jako obszaru wartościowego dla miasta i mieszkańców, gdzie istnieje 
konieczność interwencji ze względu na liczne zaniedbania. 
Podjęto także dyskusje na temat zadań inwestycyjnych i organizacyjnych, które należy 
zawrzeć w opracowywanym programie. Zadanie inwestycyjne dotyczyły: 

• zagospodarowania tzw. Wyspy Nowomiejskiej, 
• rewaloryzacji parku, 
• poprawy, adaptacji budynków na cale społeczne, 
• poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa na głównych szlakach komunikacyjnych 

w centrum miasta, 
• konieczności rozbudowy infrastruktury technicznej, 
• budowy sieci gazowej, 
• uzupełnienia infrastruktury rekreacyjnej, 
• rozbudowy targowiska, 
• budowy oświetlenia ulicznego. 

Zadanie organizacyjne dotyczyły: 
• prowadzenia zajęć i spotkań aktywizujących dla osób starszych, 
• konieczności zaktywizowania mieszkańców, 
• skierowania działań organizacji czasu wolnego do młodzieży i rodzin z dziećmi, 
• pozyskania potencjalnych inwestorów. 

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na małą frekwencję osób, mieszkańców, na spotkaniu oraz 
zbyt małą liczbę wypełnionych ankiet. W związku z czym poproszono pracowników Urzędu 
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Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, o pomoc w informowaniu o kolejnych formach 
konsultacji społecznych i ankietach. Postanowiono wszystkie materiały zamieszczać na 
stronie internetowej UMiG oraz udostępniać dla zainteresowanych w Urzędzie Miasta 
i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą, Plac O.H. Koźmińskiego 1/2, sekretariat lub pok. nr 45 
w godzinach pracy. 
Na zakończenie omówiono Kartę przedsięwzięcia do„ Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą na lata 2018-2023" i poproszono zebranych 
o rozpowszechnienie. 
Ostatecznie w ramach debaty, obecni nie zgłosili większych zastrzeżeń do zaproponowanego 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nowe Miasto. 
Spotkanie zakończyło się zaproszeniem uczestniczących w nim osób do wzięcia udziału 
w pozostałych formach konsultacji społecznych. 


