
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji  

dla Miasta Brzeziny 

 

Raport z opiniowania Gminnego Programu 
Rewitalizacji 



 
 

S t r o n a  | 2 

 

 

Spis treści 

1 Przedmiot konsultacji ......................................................................................................... 3 

2 Podstawa prawna ............................................................................................................... 3 

3 Podmioty opiniujące projekt .............................................................................................. 3 

4 Termin opiniowania ........................................................................................................... 3 

5 Forma i tryb konsultacji ...................................................................................................... 4 

6 Zgłoszone uwagi ................................................................................................................. 4 

7 Uzgodnienie w zakresie przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

środowisko ............................................................................................................................... 13 

 

  



 
 

S t r o n a  | 3 

 

1 Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

miasta Brzeziny przez poszczególne instytucje wskazane w art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji. 

2 Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały przez Burmistrza Miasta Brzeziny na 

podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 1777). 

3 Podmioty opiniujące projekt 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r o zaopiniowanie 

Gminnego Programu Rewitalizacji wystąpiono do następujących instytucji:  

1) Zarząd właściwy powiatu, 

2) Zarząd właściwy województwa, 

3) Właściwy wojewoda, 

4) Właściwe organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

5) Właściwy komendant Państwowej Straży Pożarnej, 

6) Właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, 

7) Właściwa gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna, 

8) Operatorzy sieci uzbrojenia terenu,  

9) Właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska, 

10) Właściwy wojewódzki konserwator zabytków, 

11) Właściwego organu nadzoru górniczego, 

12) Właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, 

13) Minister właściwy do spraw zdrowia, 

14) Państwowe Gospodarstwo Leśne lasy Państwowe. 

4 Termin opiniowania 

Opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji przez wskazane powyżej instytucje 

przeprowadzone zostało w terminie od dnia 18.09.2017 r. do dnia 19.10.2017 r. – zgodnie z 

art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji.  
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5 Forma i tryb konsultacji 

Pisma z prośbą o opiniowanie wysłano do instytucji drogą pocztową wraz z płytą CD, na której 

umieszczono projekt GPR. Instytucjom wyznaczono dwutygodniowy termin złożenia opinii. W 

przypadku nie przesłania żadnej informacji we wskazanym terminie opiniowanie uznawane 

było za pozytywne (zgodnie z art. 18 ust. 3). 

6 Zgłoszone uwagi 

Poniżej przedstawiono opnie uzyskane od poszczególnych instytucji. 

L.p. Instytucja Opinia 

1 Starostwo Powiatowe w Brzezinach Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

2 Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

3 Wojewoda Łódzki Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

4 Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

5 Komendant Powiatowy PSP w Brzezinach Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

6 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

w Łodzi 

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

7 Gminna Komisja Urbanistyczno - 

Architektoniczna 

Projekt zaopiniowany pozytywnie.  

8 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad oddział Łódź 

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

9 PGE Dystrybucja oddział Łódź Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

10 Zakład Usług Komunalnych w Brzezinach Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

11 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Łodzi 

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

12 Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

13 Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

14 Wydział Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska 

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

15 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie 

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

16 Minister Zdrowia Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

17 Nadleśnictwo Brzeziny Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag. 

 

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Brzezinach, mając na uwadze głównie 

poprawę jakości przestrzeni miejskiej i społecznej oraz poprawność przyszłego procesu 

rewitalizacji, przełożyła swoje wątpliwości i uwagi do przekazanego, w celu zaopiniowania 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny. Uwagi zostały zebrane na posiedzeniu 

Komisji i miały charakter roboczy. Poniżej zaprezentowano zestawienie zgłoszonych uwag. 



 

 

Treść uwagi Odpowiedź 

Uwagi I 

Rozszerzenie słowniczka – wyjaśnienie licznych pojęć używanych w tekście 
dokumentu, np. skróty CAWI, CATI, RPO (EFS i EFFR), środki KPO (EFS, 
EFRR, FS), projekt miękki i inne. 

Uwaga została uwzględniona, dodano podrozdział słownik pojęć 

Równoznaczne używanie określeń: obszar, jednostka, podobszar 
(możliwe, że należy to wyjaśnić w rozdziale ze słowniczkiem lub opracować 
korektę tekstu). 

Uwaga została uwzględniona – uporządkowano nazewnictwo. 

 Jednostka – pojęcie jest używane w delimitacji do 
jednostek podziału 

 Obszar – pojęcie jest używane w odniesieniu do obszaru 
rewitalizacji (jako całości) 

Podobszar – pojęcie jest używane dla podobszarów w ramach 
obszaru rewitalizacji 

Niewystarczająco opisana metodologia przyjętych badań. Na przykład: 
brak wyjaśnienia dlaczego zdecydowano się na wybór metody siatki 
heksagonalnej o promieniu 0,3 km. 

Metoda siatki heksagonalnej o promieniu 0,3 km została 
narzucona przez Zamawiającego (Urząd Miasta Brzeziny) i 
wynikała z zapisu umowy (punkt 2 podpunkt d: Zakres zamówienia 
obejmuje: delimitację obszaru zdegradowanego z wykorzystanie 
siatki heksagonalnej bądź sitaki kwadratów o maksymalnym 
promieniu do 0,3 km). 

Brak czytelności wynikającej z kolejności ustawowej. Uwaga została uwzględniona: 

 Dodano rozdział dot. zmian w zakresie planowania i 
zagospodarowania 

 Dodano rozdział zmiany w dokumentach strategicznych 

 Rozdział Powiązanie z dokumentami strategicznymi 
przeniesiono po szczegółowej diagnozie obszaru 
rewitalizacji 

Dodano rozdział załącznik graficzny przedstawiający podstawowe 
kierunki zmian 
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Treść uwagi Odpowiedź 

Brak spójności między rysunkiem nr 3 oraz tabelą nr 1 (dane 
merytoryczne), co prawdopodobnie powielane jest w dalszej części   
dokumentu. Z rysunku wynika, że podobszar nr 8 jest większy niż 
podobszar nr 9. Tabela przedstawia odwrotne informacje – podobszar 8 
jest mniejszy niż podobszar nr 9. Skutkuje to na dalsze wyniki 
przedstawiane w dokumencie. 

Uwaga została uwzględniona. Dane zostały zweryfikowano, błąd 
wystąpił w tabeli nr 1 oraz 34 i wynikał z wpisania w poszczególne 
komórki tabeli odwrotnie danych dla jednostki nr 8 i 9. 

Brak spójności pomiędzy tekstem i wykresem nr 2. Z wykresu wynika, iż 
największy przyrost był w 2010 r., z tekstu zaś, że w 2013 r. (?) 

Uwaga została uwzględniona, błąd wynikał z omyłki pisarskiej. 

Brak spójności pomiędzy treścią a tytułem rysunku nr 4 – rysunek nie 
przedstawia tylko parków krajobrazowych. 

Uwaga została uwzględniona, obecny podpis: Parki krajobrazowe 
oraz Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe na terenie miasta 

Brak szerszego wyjaśnienie przyjęcia granic podobszarów i zasady podziału 
na nie miasta. Brak uzasadnienia takiego podziału. 

Przyjęty podział miasta podyktowany był 2 kwestiami: 
1. Przystępując do delimitacji instytucje (policja, MOPS, 

Urząd Miasta itd.) poproszono o przekazanie danych 
liczbowych w podziale na ulice oraz punkty adresowe. 
Żadna z instytucji nie udostępniła danych w podziale na 
punkty adresowe, ponieważ nie agregują w taki sposób 
danych. Uzyskaliśmy tylko dane w podziale na ulice. Z tego 
względu starano się do wyodrębnionych jednostek 
przyporządkować całe ulice (w miarę możliwości). 
Ograniczyło to możliwość dowolnego podziału miasta. 

2. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie 
może przekraczać 20% powierzchni gminy i 30% jej 
mieszkańców – również tej zasady trzymano się podczas 
wyodrębniania jednostek. To także ograniczyło znacznie 
możliwości dowolnego podziału miasta. 
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Treść uwagi Odpowiedź 

Dodatkowo podział miasta był konsultowany z pracownikami 
Urzędu Miasta oraz z Panem Burmistrzem, który po niewielkich 
modyfikacjach zaopiniował go pozytywnie. Podczas 30-dniowych 
konsultacji społecznych również nie wpłynęła żadna uwaga 
dotycząca tak stworzonego podziału. 

Informacje dotyczące Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zawarte w 
dokumencie już są nieaktualne. Od 2014 r. obowiązują dokumentacje 
hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z 
ustanowieniem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 403i 404. Skutkuje to podawaniem informacji nie 
prawdziwych – „Obszar miasta objęty jest najwyższą ochroną wód 
podziemnych” (str. 46). 

Uwaga została uwzględniona, zapisy usunięto. 

Dokument podaje dużo faktów, ale brak dalszej, szerszej ich analizy (należy 
wskazać argumentację, czemu mają służyć analizy bez wniosków). 

Uwaga nie jest zrozumiała. Analizie poddano wskaźniki (czyli dane, 
które udało się pozyskać dla poszczególnych jednostek 
wyodrębnionych w mieście), ze względu na fakt iż te dane zostały 
wykorzystane w delimitacji wyboru obszaru zdegradowanego i 
rewitalizacji. Informacje poboczne zawarte w dokumencie (np. 
pomniki przyrody, szlaki komunikacyjne, zabytki itd.) mają jedynie 
ukazać całościowy obraz miasta. Dodatkowo po każdej sferze 
przedstawiono wnioski. Pogłębiona analiza problemów, wraz z ich 
oddziaływaniem zawarta jest w rozdziale „szczegółowa diagnoza 
obszaru rewitalizacji”. 

Tytuł pkt 3.5 „Sfera techniczna”, nie zawiera określeń ani wskazań 
określających uwarunkowań z zakresu infrastruktury technicznej. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji (art. 9 ust. 1 pkt 4) zjawiska 
negatywne w sferze technicznej dotyczą w szczególności 
degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu 
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Treść uwagi Odpowiedź 

rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z 
obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie 
energooszczędności i ochrony środowiska. 
 
Podrozdział sfera techniczna zawiera dane dot.: 

 Zasobów mieszkaniowych (informacja ogólna, jako 
wprowadzenie do tematyki mieszkalnictwa) 

 Stanu budynków mieszkalnych (odsetek budynków 
wymagających remontu i odsetek pustostanów) – 
wskazuje na degradację stanu technicznego obiektów 

 Budynki poddane termomodernizacji – wskazuje na 
degradację stanu technicznego obiektów 

 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz ludność 
korzystająca z instalacji – wskazuje na niefunkcjonowanie 
rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne 
korzystanie z obiektów budowlanych. 

 
Sfera techniczna poświęcona została zatem mieszkalnictwu – 
przedstawienie sytuacji na terenie miasta. 

Treść określająca zakres działań w strukturze szpitala w Brzezinach, 
ograniczająca się jedynie do remontu ogrodzenia, nie spełnia oczekiwań 
społecznych. 

Obecnie stan tego ogrodzenia jest na tyle zły, że zagrażać może 
bezpieczeństwu przechodniów. Jest to szpital, z którego korzystają 
jako pacjenci lub osoby ich odwiedzające wszyscy mieszkańcy 
miasta. Także ci zamieszkali na terenie przeznaczonym do 
rewitalizacji. 
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Treść uwagi Odpowiedź 

Treść określająca zakres działań określających dostępność do żłobka w 

Brzezinach, nie spełnia oczekiwań społecznych. Brak adnotacji o potrzebie 

budowy żłobka miejskiego. 

Istnieje potrzeba podjęcia inicjatywy w postaci budowy żłobka. 

Zgodność programu rewitalizacji z wizją opisaną w Strategii Rozwoju 
Powiatu Brzezińskiego nie jest adekwatna do rzeczywistych potrzeb 
rozwojowych. 

Uwaga została uwzględniona, powiązanie przeredagowano 

Brak wskazania potrzeby organizacji w szkołach działań miękkich, 
polegających na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych ze 
specjalistycznym wsparciem psychologicznym (dobre praktyki lat 
ubiegłych). 

Pomimo, iż zbieranie fiszek rewitalizacyjnych trwało 2 tygodnie  
żadna jednostka nie wystąpiła z prośbą o dodanie tego typu 
działania do Programu Rewitalizacji. 

Program rewitalizacji jest dokumentem ponadkadencyjnym. Ma naprawić 
zdegradowaną rzeczywistość nie tylko w zakresie przestrzeni  miejskiej ale 
także zaktywizować i integrować mieszkańców obszarów 
zdegradowanych. Wymaga bieżącej analizy, wyznaczania kryteriów oceny, 
ciągłego monitorowania skutków wprowadzanych zmian. Warto w 
dokumencie programu przeanalizować zasadność powołania przez 
Burmistrza osoby pełniącej funkcję koordynatora wdrażania PR. Miałby 
pełnić stałą funkcję informacyjną,  prowadzić  konsultacje, współpracować   
z władzami samorządowymi  w podejmowaniu decyzji. Organizować pracę 
Komitetu Rewitalizacji. 

Uwaga została uwzględniona, dodano zapis o koordynatorze 
wdrażania GPR 

Brak podstaw przyjętych szacunków finansowych, w szczególności 
wskazanych szacunkowych kosztów przedsięwzięć: np.: na kolejne 
finansowanie dla Placu Miejskiego o wartości 9 840 000,- (???) 

W latach 2012-2013 rewitalizacji poddany został Plac Jana Pawła 
II, w obecnej wersji GPR fiszka dotyczy rynku miejskiego w postaci 
targowiska. Szacunki wynikają z różnych koncepcji. 

Liczne błędy edycyjne w tekście – np. tytuł rysunku nr 13. Uwaga została uwzględniona 

Błędy w tabelach – np. tabela nr 37. Ostatnia kolumna w wielu oknach 
zawiera błędne dane. 

Uwaga została uwzględniona. 
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Treść uwagi Odpowiedź 

Błąd w tabeli z 21 strony - kolumna z powierzchniami nie zgadza się z 
rysunkiem, do którego tabela jest komentarzem (obszar 8 i 9). 

Uwaga została uwzględniona. 

Wątpliwości w tabeli 49 Wskaźniki produktu i rezultaty (str.139, 140) – do 
dyskusji: 
-pkt 2, czy Modernizację rynku miejskiego wraz z budową infrastruktury 
powinno się wymieniać, ten plac niedawno był poddany rewitalizacji (?) 
-pkt 12 Modernizacja tkanki mieszkaniowej w Brzezinach, dlaczego przy 
wskaźnikach pojawia się liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw – to 
wymaga wyjaśnienia, jaki jest związek przyczynowy? 
-pkt 13 Modernizacja budynków będących własnością powiatu oraz pkt 15 
- Prace przy ogrodzeniu szpitala powiatowego – zgodnie z art. 16 ustawy o 
rewitalizacji wymagane są zgody właścicieli, (wątpliwości czy ww były już 
zgłaszane do władz powiatu, należy się do tego odnieść). 

 Odpowiedź na pkt 2: W latach 2012-2013 rewitalizacji 
poddany został Plac Jana Pawła II, w obecnej wersji GPR 
fiszka dotyczy rynku miejskiego w postaci targowiska. 

 Odpowiedź na pkt 12: Błąd pisarski – zapis usunięto. 

 Odpowiedź na pkt 13 i pkt 15:– projekt został złożony przez 
Starostwo Powiatowe. 

Błędnie wskazana długość istniejącej sieci ciepłowniczej (str. 59). Uwaga została uwzględniona 

Błędnie wskazane matematyczne sumy w tabelach - do weryfikacji (str. 
77). 

Uwaga została uwzględniona 

Dworzec we wskazanej lokalizacji już nie istnieje - konieczność 
sprecyzowania faktów istniejących. 

Uwaga została uwzględniona 

Błędnie wskazana lokalizacja istniejącego stadionu miejskiego. Uwaga została uwzględniona 

Brak adekwatnej analizy w kontekście planowania przestrzennego i takich 
dokumentów jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto 
dysponuje aktualnym Studium i ma w pełni pokrycie planistyczne. Co z 
tego wynika dla procesu rewitalizacji? Czy dokumenty wymagają zmiany i 
w jakim zakresie? („Punkt  dotyczący  niezbędnych zmian w dokumentach 
strategicznych (str 144): plany miejscowe podpięte są pod pkt dotyczący 

Uwaga została uwzględniona, dodano analizę. 
 
Rozdział 15 uzyskał brzmienie: Zmiany w zakresie planowania i 
zagospodarowania przestrzennego. 
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Treść uwagi Odpowiedź 

Studium. może ten tytuł powinien dotyczyć zmian w zakresie planowania 
i zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z art.15 pkt 13); 

W pkt 11.2 Etap Programowania (str.131) – przeanalizować zapis pod 
kątem czasu realizacji (słowo zaplanowano należy wzmocnić 
sformułowaniem przeprowadzono 
- konsultacje nad dokumentem już się przecież odbyły, ale z tego punktu 
nie wynika jakie były rezultaty tych konsultacji (omówiono szczegółowo 
jedno ze spotkań (tiret pierwszy zdania ze str. 130). 

Uwaga została uwzględniona. Efekty spotkań najszerzej 
omówiono w przypadku spotkania pierwszego ze względu na fakt, 
iż miało ono charakter stricte warsztatowy (w związku z czym 
aktywność uczestników była wysoka). Kolejne spotkania były 
bardziej informacyjne (przedstawienie treści dokumentu i jego 
poszczególnych rozdziałów wraz z dopytanie o poszczególne 
kwestie), więc aktywność mieszkańców była znacznie niższa 
(ponadto nie wnosili uwag do poszczególnych elementów 
programu). Efektem punktów konsultacyjnych było natomiast 
przeprowadzone badanie PAPI (analiza znajduje się w 
dokumencie) oraz dwie zgłoszone uwagi. 

Brak poprawności używanych określeń „rysunek, tabela, diagram” (czy na 
pewno można określić rysunkiem rysunek 1, tabelą tabelę 39 … itp.); 

Uwaga została uwzględniono, zapisy poprawiono. 

Poza, koniecznym, wymaganym ustawowo rysunkiem w skali 1:5000 
(zgodnie z art.15 pkt 14), wszystkie zamieszczone w opracowaniu rysunki 
(mapy) wnoszące treść merytoryczną do dokumentu, mają bardzo małą 
czytelność (brak legend wyjaśniających oznaczenia na mapach, brak 
możliwości odczytania niektórych oznaczeń z uwagi na mikroskopijność 
grafiki); przykład: nieczytelność rysunków 8-17 – brak objaśnień, co 
znacząco utrudnia odbiór przedstawionych na nich treści. Użytkownik 
dokumentu może tylko się domyślać, co oznacza poszczególna barwa. Brak 
skali rysunków. 

Mapy w dokumencie mają charakter jedynie poglądowy 
(orientacyjny). Ponadto nie ma możliwości przedstawienia ich w 
rzeczywistej skali w dokumencie. 
 
W przypadku rysunków 8-17 dodano objaśnienia (w tytule) oraz 
legendy. 

Błąd skali rysunku nr 19 – skala rysunku nie odpowiada fatycznej wielkości 
zamieszczonej w tekście. 

Uwaga została uwzględniona, zapis dot. skali usunięto. 
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Treść uwagi Odpowiedź 

Błędy w podpisach rysunków – str. 39 – rysunek potraktowany jako tabela. 
Brak skali. 

Uwaga została uwzględniona. 

 

Dnia 19 października 2017 roku Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w Brzezinach zaopiniowała pozytywnie Gminny Program 

Rewitalizacji dla miasta Brzeziny, jako wiążący dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. 



 

 

7 Uzgodnienie w zakresie przeprowadzenia Strategicznej Oceny 

Oddziaływania na środowisko 

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, zwrócono się z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie 

odstąpienia od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Brzeziny. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny w Łodzi, po przeanalizowaniu dokumentu, uzgodnili brak przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  


