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Protokół ze spaceru studyjnego przeprowadzonego w ramach konsultacji społecznych 

projektu Gminnego Programu  Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 

 w dniu 22 października 2016 r. 

 

 

 

W dniu 22 października 2016 r. o godz. 11.00 w Mławie w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Mławie przeprowadzono spotkanie z interesariuszami w formie spaceru 

studyjnego. W spotkaniu udział wzięli interesariusze oraz członkowie zespołu ds. 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 (lista 

uczestników stanowi załącznik do niniejszego protokołu w załączeniu).  

 

Ze względu na bardzo niesprzyjające warunki pogodowe spacer studyjny został 

przeprowadzony w Miejskiej Bibliotece Publicznej – miejscu realizacji jednego z 

przedsięwzięć  wpisanych w projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 

2016-2025 oraz w formie wirtualnej z wykorzystaniem technologii multimedialnych.  

 

Spacer studyjny przebiegał w następującym porządku: 

1. Powitanie uczestników, wprowadzenie - p. Maria Świtoń – Dyrektor Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Mławie i p. Magdalenę Cecelską  
2. Losowanie nagród dla uczestników konsultacji społecznych (albumy o Mławie 

wylosowali: Małgorzata Radzka, Urszula Adamczyk, Maria Świtoń, sprzęt AGD 

wylosowali: Piotr Chrostowski i Dariusz Zgiep) 

3.  Przedstawienie zawartości projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława 

na lata 2016-2025 (z wykorzystaniem prezentacji, map, zdjęć), 
4. Omówienie uspołecznionego sposobu wdrażania programu rewitalizacji, w tym  

proponowanej roli Komitetu Rewitalizacji  

5. Przedstawienie planowanych działań rewitalizacyjnych w podobszarze rewitalizacji nr 

2 – wirtualny spacer po podobszarze rewitalizacji oraz omówienie projektów i 

przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji  w podobszarze. 

6. Dyskusja z interesariuszami (mieszkańcami i przedsiębiorcami z obszaru rewitalizacji)   

 

W ramach prowadzonej dyskusji uczestnicy spotkania najwięcej pytań i wniosków 

stawiali w odniesieniu do proponowanych działań rewitalizacyjnych na  Placu 3 Maja i ulic 

sąsiadujących, tj.: dotyczyły one zmiany organizacji ruchu (wyłączenie ulic, przy których 



zlokalizowane są lokale usługowe), miejsc parkingowych (wnioskowano by było ich więcej 

niż na pokazywanych koncepcjach, sugerowany, aby zaplanować dojazd komunikacji 

miejskiej jak najbliżej okolicy Placu 3 Maja. Uczestniczy spotkania – przedsiębiorcy wyrazili 

poparcie dla działań zaplanowanych w zakresie Placu 3 Maja ujętych w projekcie „Serce 

Mławy”. 

Uczestnicy spotkania zgłaszali uwagi dotyczące przedsięwzięcia „Energetyczna kultura”- 

pytali o termin realizacji i zakres przedsięwzięcia, wnioskowano o szybką realizację 
przedsięwzięcia.  

 Na zakończenie spaceru studyjnego poinformowano uczestników  o trwających 

konsultacjach społecznych projektu programu i możliwościach zgłaszania uwag do  projektu.  

 

 

 

 

Informacje spisała Aneta Malinowska  

Protokół sporządziła Magdalena Cecelska  


