
          
                    

 
 
 

 
 

Projekt „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 

 

 

Protokół ze spotkania z interesariuszami rewitalizacji  w ramach konsultacji 

społecznych projektu uchwały Rady Miasta Mława w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Mława  

 

 

 

W dniu 27 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 w Sali na I p. Miejskiego Domu Kultury 
spotkali się mieszkańcy i interesariusze (lista obecności w załączeniu) z przedstawicielami 
Urzędu Miasta Mława w składzie:  
Burmistrz Miasta Mława – p. Sławomir Kowalewski  
Zastępca Burmistrza Miasta Mława  - p. Janina Budzichowska 
Ekspert ds. rewitalizacji – p. Dagmara Mliczyńska – Hajda 
Koordynator Zespołu ds. opracowania GPRMM – p. Magdalena Cecelska 
 
Spotkanie przebiegało w następującym porządku: 

1. Powitanie  mieszkańców i interesariuszy – Burmistrz Miasta Mława   
2. Omówienie dotychczas realizowanych programów rewitalizacji w Mieście Mława - 

Zastępca Burmistrza 
3. Przedstawienie diagnozy Miasta Mława oraz propozycji obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji – Koordynator  ds. opracowania GPRMM 
4. Rozstrzygnięcie konkursu na logo GPRMM – Magdalena Grzywacz  
5. Omówienie zasad i możliwości wnoszenia uwag do projektu uchwały - Koordynator  

ds. opracowania GPRMM 
6. Przedstawienie prawnych uwarunkowań dotyczących diagnozy i wyznaczania 

obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – ekspert ds. rewitalizacji  
7. Przerwa  
8. Dyskusja w grupach dot. propozycji obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji  
9. Podsumowanie prac w grupach, zebranie uwag uczestników spotkania 
10. Poczęstunek i zakończenie spotkania. 

 
 
Punkt 3 spotkania – zaprezentowano diagnozę i jej wynik w formie prezentacji (załącznik  
nr 1 do protokołu). 
Punkt 4 spotkania-  zaprezentowano wyniki konkursu  (załącznik nr 2 do protokołu),  
Punkt 5 spotkania -  zaprezentowano ulotki informacyjne wraz z ankietami do wypełnienia, 
wskazano media, w których ankiety również są dostępne, rozdano formularze do wnoszenia 



uwag i wskazano adresy i miejsca, w które droga elektroniczna i papierową można składać 
uwagi do projektu uchwały.  
Punkt 6 spotkania – zaprezentowano prawne uwarunkowania w formie prezentacji (załącznik 
nr 3 do protokołu). 
Punkt 8 spotkania przebiegał w następujący sposób: zebrani uczestnicy spotkania zostali 
podzieleni w sposób losowy na trzy grupy: zieloną, żółtą i pomarańczową, w których 
członkowie zespołu ds. opracowania GPRMM moderowali dyskusję dot. propozycji obszaru 
zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji.  
Podsumowanie dyskusji w grupach:  
GRUPA ZIELONA: 
Uczestnicy krytycznie ocenili fakt, że osiedle Wólka nie znajduje się wśród osiedli 
proponowanych do rewitalizacji i poddali w wątpliwość dane i mierniki, na której oparto 
diagnostykę, wyrażając przy tym opinię,  że osiedle Wólka jest przez to „dyskryminowane”, 
bo choć przecież ma problemy, to jednak nie ma być rewitalizowane; przywołali potencjały 
osiedla (Mławska Kolej Dojazdowa, budynki pokolejowe, Park), które powinny w ich opinii 
zostać „zrewitalizowane”; postulują także uwzględnienie problemu narastających potrzeb w 
zakresie usług opiekuńczych dla dorosłych – sędziwych i chronicznie chorych, których liczba 
- ze względu na zmiany demograficzne – systematycznie rośnie.  
W grupie byli mieszkańcy osiedli proponowanych do ujęcia w obszarze zdegradowanym 
(Wólka). 
GRUPA ŻÓŁTA 
Uczestnicy skupili się na zagadnieniach związanych z terenami zielonymi, postulując 
zwiększenie ich ilości w mieście, również poprzez organizację bulwarów nad rzeką Seracz 
oraz zagospodarowanie Lasu Mławskiego, jako naturalnego terenu rekreacyjnego; 
użytkowanie tego lasu wymaga akcji/kampanii edukacyjnej aby korzystanie z lasu nie wiązało 
się z jego dewastacją lub zaśmiecaniem; uczestnicy postulują wykorzystanie Krajewa jako 
rejonu o funkcji rekreacyjnej  - wykonanie kręgu ogniskowego, parkingu, toalety itp.  
co umożliwi zintensyfikowanie wykorzystania tej części miasta do celów rekreacji.  
W grupie nie było mieszkańców osiedli proponowanych do ujęcia w obszarze 
zdegradowanym  
GRUPA POMARAŃCZOWA 
Uczestnicy nie zauważają aż „takich problemów” na osiedlu Zawkrze, jak to wynika  
z przedstawionej diagnozy, postulują rozszerzyć obszar rewitalizacji w taki sposób, aby 
obszar ten obejmował placówki oświatowe oraz przynajmniej fragment osiedla Wólka,  
w którym – wg dyskutantów – potrzebny jest teren do rekreacji młodszych mieszkańców tego 
osiedla; postulowane jest także zajęcie się terenami wzdłuż rzeki Seracz.   
 
Uczestnicy spotkania otrzymali formularze do składania uwag do konsultowanego projektu 
uchwały, ulotki informacyjne z ankietami oraz notesy z długopisami. 
 
 

Protokół sporządziła: Magdalena Cecelska -koordynator 

Zatwierdziła: Janina Budzichowska –Zastępca Burmistrza  

 


