Raport z konsultacji
społecznych
Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
miasta Chojnice
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Partycypacja społeczna odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów rewitalizacji w gminie. Przedmiotem Raportu jest dostarczenie szczegółowych informacji dotyczących przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice. Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie
Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398). Konsultacje
prowadzono zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice nr 17 z dnia 09.02.2017 r. w/s
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.
Dnia 9 listopada 2018 r., Uchwałą NR XLIX/586/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego programu rewitalizacji
miasta Chojnice, rozpoczęto proces modyfikacji dokumentu przyjętego Uchwałą NR
XXXVlll/438/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia
Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice do 2023 r. Dnia 7.02.2019 r. Burmistrz Miasta
Chojnice ogłosił przystąpienie do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały
Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Chojnice. Konsultacje miały na celu zebranie od osób zainteresowanych uwag, opinii i propozycji odnośnie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.
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Przedmiotem konsultacji była zmiana Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice do
2023 r., wywołana w związku z rekomendacjami skierowanymi do Burmistrza Miasta Chojnice ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uwagi te miały na celu
uzupełnienie programu o niezbędne elementy, a zakres zmian obejmował następujące elementy:
− uzupełniono program w zakresie opisu powiązań z aktualnie obowiązującym Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice;
− w analizie części diagnostycznej zastosowano metodę kartogramu geometrycznego.
Dla pełnego wykorzystania szans, jakie daje zastosowana metoda, zdecydowano się
wprowadzić podsumowanie na końcu rozdziałów dotyczących podobszarów, ze
wskazaniem fragmentów podobszarów znajdujących się w szczególnie negatywnym
położeniu – to działanie dotyczyło w sposób szczególny diagnozy sfery społecznej;
− uzupełniono pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji o analizę ubóstwa, przestępczości, alkoholizmu i problemów opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o przeprowadzone badania społeczne (wywiady telefoniczne z mieszkańcami oraz indywidualne wywiady pogłębione z liderami lokalnymi).
−

poszerzono pogłębioną diagnozę obszaru rewitalizacji w zakresie sfery środowiskowej;

−

rozdział 7 pt. Wnioski: analiza przyczyn degradacji na obszarze objętym programem
uzupełniono o analizę głównych przyczyn degradacji obszaru rewitalizacji miasta
Chojnice.

− Program został uzupełniony o dodatkowe przedsięwzięcia podstawowe, zlokalizowane na podobszarze Śródmieście, natomiast opis przedsięwzięć wcześniejszych został uzupełniony o dodatkowe treści precyzujące ich zakres przestrzenny, tj.: 1.
Dzienny Dom Pomocy przy Starej Plebanii, 2. Rozwój usług społecznych w ramach
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice, 3. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia, 4. Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne, 5. Budowa ul.
Subisława na odcinku do ul. Towarowej, 6. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach, 7. Drobne inicjatywy rewitalizacyjne,
8. Stop wykluczeniu - start na pracę, 9. Tworzę Chojnice: mieszkańcy i artyści razem
kreują miejsce spotkań w przestrzeni Śródmieścia, 10. Regulacja Strugi Jarcewskiej –
zabudowa koryta rzeki wraz z budową odwodnienia (drenaż) oraz budowa kolektorów deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą, 11. Remonty kamienic zabytkowych;
−

uzupełniono indykatywne ramy finansowe dla przedsięwzięć i projektów podstawowych oraz uzupełniających przypisanych do celów GPR; wykaz sporządzono z
uwzględnieniem indykatywnych wielkości środków finansowych z następujących
źródeł: (1) środki pochodzące ze źródeł krajowych publicznych, (2) środki pochodzące
ze źródeł prywatnych, (3) środki pochodzące z funduszy UE: EFRR, EFS, FS, inne, (4)
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środki pochodzące z innych źródeł wraz z podsumowaniem ram finansowych GPR,
(5) informacje dotyczące finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
− wskazano koszty zarządzania programem; ponadto, w strukturze zarządzania uzupełniono kompetencje poszczególnych podmiotów oraz dostosowano je do występujących we wcześniejszych fragmentach programu kompetencji Zespołu ds. Rewitalizacji, a także Wydziału ds. Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej
oraz Wydziału Planowania Przestrzennego.

Konsultacje społeczne Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice do 2023 r. przeprowadzone były w okresie od dnia 15 lutego 2019 r. do dnia 18 marca 2018 r. w następujących
formach:
1. Zbieranie uwag w formie papierowej i elektronicznej do 14 lutego 2019 r., z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć w okresie
trwania konsultacji: drogą elektroniczną na adres: planowanie@miastochojnice.pl; drogą korespondencyjną na adres: Wydział Planowania Przestrzennego, Urząd Miejski w Chojnicach,
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice; bezpośrednio do Biura Podawczego na parterze Urzędu
Miejskiego w Chojnicach, w godzinach pracy Urzędu. Formularz konsultacyjny oraz projekt
uchwały zostały udostępnione: na stronie internetowej www.miastochojnice.pl, w zakładce
Konsultacje pod powyższym ogłoszeniem; w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, parter, w godzinach urzędowania; w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, III piętro, pokój 608, w godzinach urzędowania. Na kolejnej stronie zamieszczono skan formularza, na którym można było składać
wnioski i uwago do projektu Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice do 2023 r.
2. Spotkanie konsultacyjne podczas którego został wygłoszony wykład pt. "Projekty społeczne w rewitalizacji - dobre praktyki" dnia 19 lutego 2019 r., o godz. 16:30 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Chojnicach, Stary Rynek 1, III piętro, pokój
608;
3. Warsztaty rewitalizacyjne pt. "Tworzenie projektów społecznych w rewitalizacji" - 12
marca 2019 r., godz. 16:30 w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w
Chojnicach, Stary Rynek 1, III piętro, pokój 608.:
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Przebieg i rezultaty poszczególnych form konsultacji zostaną opisane poniżej.
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1. ZBIERANIE UWAG W FORMIE PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ
W toku zbierania uwag w formie papierowej i elektronicznej nie wpłynął żaden wniosek.
2. SPOTKANIE KONSULTACYJNE DNIA 19 LUTEGO 2019 r.
W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyło 5 osób. Podczas spotkania, jego prowadzący (dr
Bartłomiej Kołsut) zaprezentowane główne zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice do 2023 r. Prowadzący zarysował także kontekst zmian oraz przyczyny ich wprowadzenia. Następnie został wygłoszony wykład pt. Projekty społeczne w rewitalizacji - dobre
praktyki. Treść wykładu objęła następujące zagadnienia:
[1] Przypomnienie ustawowej definicji rewitalizacji (proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji) z
szczególnym podkreśleniem konieczności integracji działań oraz faktu prowadzenia rewitalizacji przez interesariuszy. Następnie scharakteryzowano główne aspekty rewitalizacji wynikające z ustawowo określonych przyczyn sytuacji kryzysowej na obszarze zdegradowanym,
po czym skoncentrowano się na aspekcie społecznym obejmującym m.in. problemy bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu uczestnictwa w życiu społecznymi.
[2] W drugiej części uwypuklono główne zmiany w rozumieniu rewitalizacji w aktualnym
okresie programowania środków unijnych. Zmiany te można opisać za pomocą następujących twierdzeń: (a) wszelkie realizowane projekty w znacznie większym stopniu podporządkowano aspektowi społecznemu – brak możliwości realizacji przedsięwzięć wyłącznie infrastrukturalnych, (b) znaczne poszerzenie procedur konsultacyjnych (obligatoryjny okres, przynajmniej trzy różne formy konsultacyjne), wprowadzenie komitetów rewitalizacji, (c) zwrot
w kierunku partnerstw na rzecz rewitalizacji, tj. współpracy podmiotów publicznych i niepublicznych, których wspólnym celem jest wyprowadzenie obszary zdegradowanego z sytuacji
kryzysowej.
[3] Po zarysowaniu powyższego wstępu autor prezentacji przeszedł do określania dobrych
praktyk w zakresie projektów społecznych realizowanych w polskich miastach. Objęły one
m.in.: (a) dzienne domy pobytu, (b) szkolenia i kursy dla bezrobotnych i osób poszukujących
pracy, (c) działania zmierzające do integracji sąsiedzkiej mieszkańców (np. dni sąsiada, sąsiedzkie grillowanie, (d) imprezy nawiązujące do historii miejsca i popularyzacji kultury (np.
przechadzki Kino, kawiarnia, spacer w Poznaniu; Piknik na niskich łąkach we Wrocławiu lub
Średniowieczny Targ Śródecki w Poznaniu), (e) koalicje mieszkańców i innych interesariuszy
zainteresowanych rozwojem obszaru rewitalizacji lub jego fragmentu, (f) projekty zmiany
najbliższej przestrzeni publicznej z aktywnym udziałem jej użytkowników (np. akcja Odmień
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swoje podwórko w Poznaniu lub rewitalizacja Nadodrza we Wrocławiu), (g) inne przedsięwzięcia społeczne (np. Koło gospodyń miejskich, warsztaty Poznaj historię swojej rodziny,
warsztaty przyrodnicze dla dzieci).
[4] Wykład zakończyło podsumowanie, w którym zawarto następujące konkluzje: (1) Realizacja projektów społecznych nabiera w Polsce coraz większego znaczenia – wytyczne UE,
które mobilizują samorządy do realizacji takich przedsięwzięć, (2) Powstają nowe i rozwijają
się istniejące organizacje społeczne, które inicjują projekty miękkie, (3) Warunkiem powstania dobrych projektów społecznych jest istnienie liderów i prężnych organizacji, (4) W projektach społecznych finanse nie są żadną barierą – te projekty nie kosztują wiele, (5) Zachęcanie
aktywnych, młodych osób do zaangażowania się w projekty społeczne + otarcie się samorządu na takie inicjatywy.
Po wygłoszony wykładzie oraz w jego trakcie rozmawiano na temat możliwości aplikacji niektórych z tych działań na obszarze rewitalizacji miasta Chojnice. Aktywni w dyskusji byli
przede wszystkim członkowie komitetu rewitalizacji – pani architekt Ewa Zientara (przedstawiciel samorządu mieszkańców w Komitecie) oraz pan Piotr Eichler (wiceprzewodniczący Komitetu oraz przedstawiciel mieszkańców), którzy analizowali proponowane działania w kontekście możliwości ich aplikacji na terenie miasta Chojnice. Wśród uwag, głosów w dyskusji
należy wyróżnić następujące wątki:
[1] została podkreślona rola rewitalizacji infrastrukturalnej, która docelowo prowadzi do odnowy społecznej; uznano, że rewitalizacja społeczna nie może polegać wyłącznie na realizacji tzw. projektów miękkich, które obejmują działania społeczne (jako przykład projektu
infrastrukturalnego poprawiającego sytuację obszaru rewitalizacji wskazano budowę ul. Subisława); Utworzenie na tej ulicy jako traktu spacerowego z ławkami dla spacerujących da
nowy obszar aktywności dla mieszkańców obszaru Dworcowa; uporządkowanie terenów
przylegających do tej inwestycji (grunty zarośnięte krzakami, zachwaszczone) będących niejednokrotnie miejscem gromadzenia się osób np. spożywających alkohol, grup młodzieży z
rodzin określanych jako patologiczne społecznie lub taka patologią zagrożonych, będących
tam poza jakąkolwiek kontrolą - spowoduje, że osoby te stracą miejsce spotkań; będą musiały się „przenieść gdzieś indziej". Eliminacja takich miejsc może doprowadzić do sytuacji, że
osoby te, szukając dla siebie „miejsca", a pozbawione dotychczasowych – znajdą je w ramach
propozycji zawartych w działaniach rewitalizacji społecznej. W przypadku przywołanej ulicy
Subisława niezbędnym jest również objęcie nowego odcinka tej ulicy monitoringiem miejskim;
[2] dyskusję wywołała także sprawa rewitalizacji w aspekcie środowiskowym, szczególnie
w zakresie ograniczanie tzw. niskiej emisji; padły w niej zasadne argumenty mówiące o zbyt
niskim poziomie zachęt finansowych do wymiany pieców węglowych; należy dążyć do rozszerzania tych zachęt tak, by wymiana była bardziej opłacalna – wówczas jest szansa, że zakres skala niskiej emisji zostanie w większym stopniu ograniczona;
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[3] jednym z istotnych elementów dyskusji było udostępnienie dla mieszkańców możliwości korzystania z obiektu budowanego na cele społeczne przy ul. Dworcowej; uczestnicy
konsultacji ze strony społecznej stwierdzili, że w toku dotychczasowych dyskusji przeznaczenie obiektu przy ul. Dworcowej miało uwzględniać nie tylko potrzeby realizacyjne Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, ale także potrzeby mieszkańców działających w ramach lub
przy samorządzie osiedlowym;
[4] została sformułowana rekomendacja w zakresie rozszerzenia obszaru rewitalizacji o
tereny zlokalizowane przy ul. Łużyckiej (z posesjami od nr 2 do nr 18); uwaga ta pojawiła się
także wcześniej, choć jej wprowadzenia wymaga zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czyli cofnięcia się w ścieżce legislacyjnej o kilka
kroków wstecz; temat powinien zostać przywołany na nowo podczas aktualizacji sytuacji kryzysowej i zmiany granic aktualnie wyznaczonego obszaru rewitalizacji;
[5] kolejny wątek dyskusji dotyczył projektu budowy kanalizacji deszczowej na terenie obszaru rewitalizacji (szczególnie ulic Dworcowa, Łużycka i Kaszubska); zwrócono uwagę, że
ul. Kaszubska (szczególnie jezdnia i chodniki) jest całkowicie zdegradowana wskutek zwiększonego ruchu pojazdów samochodowych na tym terenie;
[6] w ramach dodatkowych uwag do spotkania zgłoszono potrzebę zadaszenia głównej
ścieżki przez park na Wzgórzu Ewangelickim; problem gniazdujących w parku krukowatych
próbowano wielokrotnie rozwiązać, niestety bezskutecznie; zadaszenie nie jest szczególnie
kosztowne, a jego realizacja wpłynie na znaczną poprawę komunikacji pieszej w tym rejonie
miasta; ponadto zwrócono uwagę na konieczność ponownego przemyślenia modernizacji
skrzyżowania ul. Tucholska – Gdańska; ostatnia inwestycja ma swoje mankamenty i w
związku z tym zwrócono uwagę, by dążyć do zmiany układu komunikacyjnego i wykonania
skrętu spod wiaduktu na ul Tucholskiej w ul. Towarową.
3. WARSZTAT REWITALIZACJYJNY DNIA 12 MARCA 2019 r.
Celem warsztatu było wypracowanie rekomendacji w zakresie tworzenia projektów społecznych na terenie obszaru rewitalizacji miasta Chojnice. Na początku spotkania warsztatowego, jego prowadzący, przekazał najważniejsze informacje dotyczące aktualizacji Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice do 2023 r. Następnie przedstawił idę warsztatu
oraz zaprezentował materiały, które będą w nim wykorzystane. Zostały one zamieszczone
na poniższych skanach:
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Zasadą realizacja warsztatu był wybór od 2 do 4 projektów społecznych (spośród zaproponowanych), które mogą stać się projektami realizowanymi na terenie miasta Chojnice oraz ich
uszczegółowienie. Każda z dwóch mniejszych grup (3-osobowych) miała także za zadanie
sformułować propozycję własnego projektu. Najważniejsze wnioski płynące z warsztatu konsultacyjnego są następujące:
[1] grupa nr 1 wybrała jako najbardziej pasujące do specyfiki obszaru rewitalizacji miasta
Chojnice następujące przedsięwzięcia: (a) Poznaj historię swojej rodziny (należy zaangażować do tego przedsięwzięcia osoby starsze zamieszkujące szczególnie obszar Dworcowa,
którzy mogliby opowiedzieć swoim wnukom historię kształtowania się tej dzielnicy oraz jej
rozwój i późniejszy, częściowy upadek, szczególnie w zakresie działalności przemysłowych,
które dominowały na tym terenie w PRL); do przedsięwzięta tego mogłyby włączyć się komitety osiedlowe; (b) Dzień sąsiada (impreza, którą można byłoby zorganizować np. na podwórkach istniejących kamienic, na stadionie Kolejarz lub w innym dogodnym dla mieszkańców miejscu; wskazano, że może to być impreza bardzo popularna, szczególnie jeśli zadba
się o jej organizację i przyjazny klimat); (c) Impreza nawiązująca do historii danego miejsca
(wskazano w tym miejscu przynajmniej kilka przykładów potencjalnych imprez, które mogłyby być związane z historią dzielnicy Dworcowej; wśród nich jest impreza kolejowa odnosząca się do historii jej powstania na tym terenie – w to przedsięwzięcie mogliby włączyć się
lokalni miłośnicy kolejowi oraz inni animatorzy lokalni;
[2] grupa nr 2 wybrała jako najbardziej pasujące do specyfiki obszaru rewitalizacji miasta
Chojnice następujące przedsięwzięcia: (a) Dzień sąsiada (w którego organizację włączyć mogłyby się wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnia oraz samorządy osiedlowe); (b) akcja Odmień swoje podwórko (której mógłby przewodniczyć Ogrodnik miejski, a w organizację zostać włączone spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe oraz samorząd osiedlowy); (c) Impreza nawiązująca do historii danego miejsca (do potencjalnych partnerów i
współorganizatorów przedsięwzięcia włączono np. lokalnych historyków i regionalistów, archeologów, konserwatora zabytków – impreza mogłaby nawiązywać do historii dzielnicy
Dworcowej, szczególnie w aspekcie jej roli w strukturze przestrzennej miasta); (d) warsztaty
przyrodnicze dla dzieci (mogłyby zostać zrealizowane na Wzgórzu Ewangelickim we współpracy z przedstawicielami zarządu parków krajobrazowych oraz Parku Narodowego Bory Tucholskie; aktywny udział w przedsięwzięciu mogłaby także pełnić szkoła podstawowa nr 3);
[3] Ponadto zwrócono uwagę na kilka innych pomysłów, które mogłyby zostać zrealizowane
na obszarze rewitalizacji miasta Chojnice; wśród nich znalazły się: warsztaty krótkoterminowe dla seniorów (o charakterze kulinarnym, ogrodniczym, plastycznym); wyprzedaże
"garażowe" integrujące lokalną społeczność wokół wymiany towarowej – organizacja np.
w jeden ustalony dzień miesiąca;
[4] możliwości wdrożenia projektów społecznych na obszarze rewitalizacji miasta Chojnice
zależą od poziomu zaangażowania lokalnych liderów w proponowane akcje i przedsięwzięcia
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społeczne; niewątpliwie na obszarze rewitalizacji istnieje spory potencjał do wdrażania projektów społecznych jednak muszą zgrać się w czasie i przestrzeni dwie istotne okoliczności,
które spowodują uruchomienie społecznego potencjału – aktywni liderzy i organizacje lokalne oraz pomagający im samorząd lokalny i osiedlowy; należy motywować i stymulować
lokalne środowiska, by taki potencjał mógł zaistnieć.

Autor raportu: Bartłomiej Kołsut
(raport wykonany z wykorzystaniem notatki sporządzoną przez p. Piotra Eichlera)
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