
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych 

projektu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. 

 

Zgodnie z Obwieszczeniem Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 listopada 2016 

roku uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji należało złożyć w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku. 

 

W dniach 21.11.2016 r. i 30.11.2016 r. w sali kinowej MOK-u oraz w dniu 

06.12.2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się spotkania 

konsultacyjne z mieszkańcami Mszczonowa, w których uczestniczyli 

Burmistrzowie, Radni oraz członkowie Zespołu ds. Opracowania Programu 

Rewitalizacji. Na tych spotkaniach Burmistrz przekazał mieszkańcom informacje 

dotyczące zawartości Programu Rewitalizacji oraz omówił najważniejsze projekty 

rewitalizacyjne. Również udzielał odpowiedzi na zadawane pytania. 

 

Na spotkaniu w dniu 21.11.2016 r. zostały zgłoszone następujące uwagi: 

1. W projektach przebudowy ulic należy zwrócić uwagę na 

wygospodarowanie maksymalnej ilości miejsc parkingowych. 

2. Przedstawicielka Wspólnoty Mieszkaniowej „Keramzyt” wniosła o 

wyeliminowanie z Programu Rewitalizacji projektu pn.: „Wieczór z 

Halloween”, jako niezgodnego z polską tradycją. 

3. Mieszkańcy wskazywali na złą jakość powietrza w mieście. 

4. Padło pytanie o Park Miejski. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego 

przedstawiła założenia zagospodarowania Parku. 

5. Został zgłoszony brak jednolitego kalendarza wydarzeń organizowanych w 

mieście przez różne jednostki. 

 

Na spotkaniu w dniu 30.11.2016 r. zostały zgłoszone następujące uwagi: 

1. Wnioskowano, aby przy przebudowie budynku na ul. Tarczyńskiej 

przewidziano miejsce dla emerytów i rencistów. 

2. Zgłoszono uwagę dotyczącą zagospodarowania opuszczonej posesji przy 

ul. Brzoskwiniowej. 

3. Jeden z mieszkańców wyraził sprzeciw wobec dodatkowych parkingów 

przy przebudowie ul. Dworcowej. 



4. Wywiązała się dyskusja w sprawie adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza 

na Spółdzielnię Socjalną, jadłodajnie, łaźnię i pralnię. Mieszkańcy wyrazili 

obawę przed napływem na ten teren tzw.  „marginesu społecznego”. 

5. Zgłoszono potrzebę rozwiązania problemu wód opadowych w ul. 

Tarczyńskiej. 

6. Zgłoszono konieczność budowy szaletu publicznego na styku Targowiska 

Miejskiego i terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III. 

 

Na spotkaniu w dniu 06.12.2016 r. zgłoszone zostały następujące uwagi: 

1. Zgłoszono problem Tirów przejeżdżających ul. Zarzeczną. 

2. Wnioskowano o doświetlenie ul. Racławickiej. 

3. Wyrażona została obawa o stan bezpieczeństwa w centrum miasta. 

4. Mieszkańcy zwrócili uwagę na złą jakość powietrza w mieście. 

5. Padło pytanie czy w Programie Rewitalizacji wyznaczono specjalną Strefę 

Rewitalizacji. 

 

W  okresie prowadzonych konsultacji zostały zgłoszone w formie elektronicznej 

2 uwagi: 

1. Ocena Programu Rewitalizacji jako dobry pomysł. Zadano pytanie o 

organizację Jarmarku Mszczonowskiego na terenie Parku. 

2. Negatywna ocena projektu „Wieczór Halloween” . 

oraz w wersji papierowej dwa wystąpienia: 

1. Jedna z mieszkanek wyraziła swoją opinię: 

a) Program przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. 

b) Mszczonów nie ma zdrowego powietrza. 

c) Pozytywny wpływ drzew na jakość powietrza: 

- wycinać tylko chore i zagrażające bezpieczeństwu, 

- nie przycinać mocno koron dużych drzew, 

- sadzić jak najwięcej nowych drzew, 

- przy wykonywanych parkingach oszczędzać istniejące drzewa. 

d) Więcej ławeczek na chodnikach dla osób starszych (ul. Warszawska) 

e) Pomyśleć o zorganizowaniu tzw. „szlaku rzemiosła”. 

2. W swoim wystąpieniu jedna z mieszkanek zakwestionowała ujęcie                 

w  Programie Rewitalizacji projektu „Wieczór z Halloween”.  

 

 

 



Rozpatrzenie przez Burmistrza Mszczonowa uwag i wniosków do 

projektu Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa. 

 

1. Koncepcje przebudowy ulic ujętych w Programie Rewitalizacji będą 

konsultowane z mieszkańcami tych ulic. 

2. Projekt pn. „Wieczór z Halloween” zostaje wycofany z Programu 

Rewitalizacji. 

3. Sprawa poprawy jakości powietrza w Mszczonowie i w całej Polsce 

wymaga regulacji na poziomie krajowym. Gmina w budżecie zabezpiecza 

środki na dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania węglowego na 

ogrzewanie ekologiczne, lecz zainteresowanie mieszkańców tą formą jest 

niewielkie - konieczne są systemowe zachęty rządowe. 

4. Zostanie wprowadzony jednolity kalendarz wydarzeń organizowanych w 

naszym mieście. 

5. W Programie Rewitalizacji dla emerytów i rencistów jest przeznaczony 

budynek przy ul. Warszawskiej, a nie przy ul. Tarczyńskiej. 

6. Opuszczona posesja przy ul. Brzoskwiniowej jest własnością prywatną, w 

którą gmina nie może ingerować. Aktualnie obiekt wystawiony jest na 

licytację. 

7. Adaptacji budynku przy ul. Sienkiewicza na potrzeby socjalne 

mieszkańców z obszarów rewitalizacji o niskich dochodach, bezrobotnych 

i korzystających z pomocy społecznej nie można wiązać z napływem tzw. 

„marginesu społecznego”. Stworzenie dla tych ludzi miejsc pracy w 

Spółdzielni Socjalnej spowoduje przede wszystkim ograniczenie ich 

wykluczenia społecznego. 

8. Sprawa wód opadowych w ul. Tarczyńskiej będzie rozwiązywana wspólnie 

z Powiatem (jest to droga powiatowa). Obecnie jest realizowane 

uregulowanie gospodarki wodnej wzdłuż rowu w północnej części miasta, 

którego końcowym etapem będzie przyszłoroczna budowa zbiornika 

retencyjnego na terenie Parku. 

9. Budowa szaletu publicznego obsługującego Targowisko Miejskie i teren 

rekreacyjny na os. Dworcowa III będzie realizowana w projekcie 

rewitalizacyjnym. 

10.  Przy projekcie przebudowy ul. Zarzecznej zostaną przyjęte rozwiązania 

projektowe uniemożliwiające przejazd Tirów tą ulicą. 



11.  W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego zostanie uwzględniona ul. 

Racławicka dochodząca do obszaru rewitalizacji Nr I. 

12.  W Programie Rewitalizacji zostały ujęte środki na dodatkowe patrole 

policyjne w obszarach rewitalizacji oraz uruchomienie monitoringu 

miejskiego. 

13.  W Programie Rewitalizacji nie została wyznaczona Specjalna Strefa 

Rewitalizacji.  

14.  Nie przewidujemy organizowania Jarmarku na terenie odrestaurowanego 

Parku. 

15.  Ławeczki dla osób starszych będą w miarę wygospodarowanych środków 

realizowane. 

 
Mszczonów, dn. 23.12.2016 r.  

Burmistrz Mszczonowa  

  Józef Grzegorz Kurek 


