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Informacja podsumowująca otwarte spotkanie z interesariuszami 

rewitalizacji sporządzona zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy 

z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 

1. Miejsce i czas przeprowadzenia spotkania 

Otwarte spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji z możliwością 

składania uwag ustnie do protokołu odbyło się w dniu 15 listopada 2022 roku 

w godzinach od 17.30 do 19.30 w Klubie Seniora Drzeń przy Alei Piastów 1 

w Drezdenku. Wybór lokalizacji był podyktowany jej dogodnym położeniem na 

terenie centrum miasta oraz w granicach obszaru rewitalizacji Gminy Drezdenko, 

czego celem było umożliwienie uczestnictwa jak największej liczbie interesariuszy 

z tego obszaru.  

Spotkanie stanowiło jedną z wybranych form konsultacji społecznych 

Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 

odbywających się w okresie od 2 listopada do 2 grudnia 2022 roku. 

Prócz udostępnionych publicznie informacji o możliwości udziału w niniejszym 

spotkaniu Burmistrz Drezdenka skierowała pismem GN.062.1.2021 z dnia  

2 listopada 2022 r. zaproszenie do radnych Rady Miejskiej w Drezdenku oraz do 

radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Drezdenku.  

2. Przebieg spotkania 

Uczestników spotkania przywitała Burmistrz Drezdenka Karolina Piotrowska, 

która przedstawiła podstawowe cele spotkania oraz członków zespołu 

uczestniczącego w opracowaniu Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 reprezentujących Urząd Miejski 

w Drezdenku oraz Konsorcjum Projekty Miejskie.  

Burmistrz Karolina Piotrowska przypomniała, że poprzednie etapy prac 

obejmowały między innymi wyznaczenie na terenie gminy obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, co pozwoliło na wyłonienie miejsc 

szczególnej aktywności gminy w zakresie rewitalizacji. Burmistrz zwróciła 

również uwagę, że w kolejnych etapach prowadzono spotkania między innymi 

z przedsiębiorcami, a efektem poszczególnych kroków i podjętych działań jest 
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skierowany do konsultacji społecznych Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko na lata 2022-2030.  

Znaczenie i rolę procesu rewitalizacji dla rozwoju gminy przybliżył Wojciech 

Uciński z Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego 

w Drezdenku, który podkreślił, że rewitalizacja rozumiana jest jako kompleksowy 

i długofalowy proces realizowany na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Zwrócił również uwagę, że rewitalizacja jest szczególnym działaniem 

realizowanym we współpracy z interesariuszami i wymaga zespołowego podejścia 

dla osiągnięcia jej celów. Przypomniał ponadto, że podstawą zainicjowania prac 

związanych z rewitalizacją był obowiązujący Lokalny Program Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko na lata 2016-2022. 

Wojciech Uciński przybliżył uczestnikom spotkania przebieg granic obszaru 

rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą nr LIX/375/2022 Rady Miejskiej 

w Drezdenku z dnia 29 marca 2022 roku przypominając jednocześnie w jaki 

sposób przebiegały badania prowadzone w ramach diagnozy związanej z jego 

wyznaczeniem. Następnie przedstawił szczegółowo chronologię działań, które 

były podejmowane w ostatnich miesiącach w związku z opracowaniem 

konsultowanego Projektu.  

W dalszej części spotkania przedstawiciele Konsorcjum Projekty Miejskie, 

którzy pełnili funkcję prowadzących i moderatorów spotkania, przybliżyli 

uczestnikom rolę gminnego programu rewitalizacji oraz wskazany przez 

ustawodawcę katalog interesariuszy tego procesu. Zwrócili szczególną uwagę, 

że konsultacje społeczne są równie istotne jak wszystkie poprzednie wymieniane 

etapy związane ze sporządzeniem Projektu Programu. Podkreślili ponadto, 

że zaangażowanie interesariuszy ma miejsce nie tylko na etapie konsultacji 

społecznych, ale również na etapie realizacji, co odbywa się między innymi 

w ramach Komitetu Rewitalizacji. Uczestnikom przybliżono pokrótce rolę 

Komitetu zachęcając ich do aktywnego uczestnictwa na wszystkich etapach prac. 

Przystępując do omówienia konsultowanego Projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 przedstawiciele Konsorcjum 

Projekty Miejskie przybliżyli uczestnikom cztery podstawowe cele procesu 

rewitalizacji Gminy Drezdenko wynikające z przyjętej wizji obszaru rewitalizacji 

do 2030 roku. Podkreślono, że przyjęte cele stanowiły punkt wyjścia 
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dla wyznaczenia kierunków działań, a następnie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

które służą do osiągania tych celów, zaś szczególną rolę dla tego procesu 

znajduje materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.  

W konsultowanym Projekcie znalazło się 20 podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, które są kluczowe z punktu osiągania celów programu, 

a także 9 przedsięwzięć uzupełniających, które mają na celu wsparcie realizacji 

kierunków przyjętych działań. Przedsięwzięcia te zostały kolejno omówione wraz 

z ich genezą oraz uzasadnieniem.  

Dyskusję dotyczącą przedstawione Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 rozpoczęto od analizy załącznika 

graficznego. Uczestnikom przybliżono treść załącznika oraz sposób jego 

interpretacji, a następnie przystąpiono do dyskusji dotyczącej poszczególnych 

przedsięwzięć. 

Uczestnicy spotkania dopytywali o szczegóły rozwiązań projektowych 

dotyczących wybranych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Rozwiązania 

te szczegółowo przybliżała Burmistrz Karolina Piotrowska. W dyskusji 

zwracano ponadto uwagę na występujący na terenie miasta problem 

nielegalnego gromadzenia odpadów, zwłaszcza odpadów poremontowych, który 

podkreślony został w programie rewitalizacji. 

W ramach dyskusji pojawiały się również pytania dotyczące zagospodarowania 

terenu nowego targowiska przy Alei Piastów. Burmistrz Karolina Piotrowska 

wyjaśniała, że obecne targowisko miejskie znajduje się na terenie prywatnym, 

co wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów dzierżawy przez gminę, 

a jednocześnie stanowi istotne ograniczenie w modernizacji jego infrastruktury. 

Realizacja nowego obiektu na terenie gminnym pozwoli natomiast na zmianę 

wizerunku ważnej przestrzeni w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta. 

Burmistrz przybliżyła również planowane rozwiązania projektowe dotyczące tej 

przestrzeni.  

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na koszt planowanych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Wyjaśniano, że ważnym elementem w jego realizacji będą 

środki zewnętrzne, które pozwolą na sprawną realizację jego postanowień oraz 

osiąganie efektów bez konieczności obciążania budżetu gminy. Podkreślano 

ponadto, że istotny wkład w realizację procesu rewitalizacji mogą mieć podmioty 
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prywatne realizujące działania wspierające proces rewitalizacji we własnym 

zakresie.  

Uczestnicy spotkania dopytywali ponadto o możliwość organizacji transportu 

publicznego, który połączyłby centrum miasta ze stacją kolejową. Burmistrz 

wyjaśniała, że obłożenie w poprzednich latach było bardzo niewielkie, 

co skutkowało zawieszeniem tej linii autobusowej. Wskazała również, że Gmina 

Drezdenko opracowała projekt łączący Drezdenko między innymi ze stacją 

kolejową oraz Trzebiczem i Niegosławiem, który został złożony do Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego. Pozyskanie środków warunkuje uruchomienie 

komunikacji począwszy od 2023 roku. 

W ramach podsumowania przypomniano uczestnikom, że na stronie internetowej 

poświęconej procesowi rewitalizacji znajduje się poddawany konsultacjom Projekt 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030. 

Uczestników zachęcono do składania uwag w procesie konsultacji społecznych. 

Przypomniano, że proces ten potrwa do 2 grudnia 2022 roku. Ponadto 

uczestnikom przekazano formularze konsultacyjne, ulotki oraz załączniki 

graficzne do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 

2022-2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Prezentacja multimedialna z otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji 


