
Informacja podsumowująca z otwartego spotkania informacyjnego
zorganizowanego w ramach konsultacji społecznych dotyczących

opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji  Jabłkowskiego-
Podgórze

Termin i miejsce
Spotkanie odbyło się w dniu 16 lipca 2019 r. w budynku kościoła Chrześcijan Baptystów
przy ul. Podgórze 2-4 w godzinach 17:00-19:00.
O terminie i miejscu spotkania poinformowano w następujących formach:

✔ rozwieszone  zostały  plakaty  informacyjne  na  poszczególnych
nieruchomościach (wzór plakatu – zał. 1),

✔ umieszczono  informację  dotyczącą  spotkania  na  stronach  internetowych:
www.kalisz.pl,  www.rewitalizacjakalisz.pl,  oraz  na  portalu  społecznościowym
Facebook,

✔ przesłano informację dotyczącą spotkania do lokalnych mediów.

Uczestnicy
W spotkaniu uczestniczyło 15 osób (zgodnie z listą obecności)

Przebieg spotkania
Spotkanie  rozpoczął  Marcin  Wolniak  –  główny  specjalista  ds.  koordynacji  działań
przestrzenno-środowiskowych  w  Biurze  Rewitalizacji,  który  powitał  uczestników
spotkania  oraz  przedstawił  prezentację  multimedialną  (prezentacja  –  zał.  2)
omawiającą:

✔ Czym jest miejscowy plan rewitalizacji?
✔ Dlaczego  przystąpiono  do  sporządzenia  miejscowego  planu  rewitalizacji

w rejonie ulic Jabłkowskiego-Podgórze?
✔ Jak włączyć się w opracowanie miejscowego planu rewitalizacji w rejonie ulic

Jabłkowskiego-Podgórze?

Następnie  przeprowadzona  została  dyskusja  dotycząca  zmian,  które  należy
wprowadzić  na  obszarze  objętym  opracowaniem  miejscowego  planu  rewitalizacji.
Poniżej przedstawiono listę pytań, uwag i zagadnień podejmowanych na spotkaniu
(w podziale tematycznym). Wszystkie poruszane kwestie zostaną wzięte pod uwagę
przy  opracowaniu  miejscowego  planu  rewitalizacji  rejonu  ulic  Jabłkowskiego-
Podgórze.

Zgłaszane uwagi, wnioski, opinie i pytania
I. Planowany zakres prac budowlanych wobec istniejącej zabudowy.

a) Czy  budynki  na  obszarze  zostaną  wyburzone?  Stan  niektórych
nieruchomości wskazuje na to, że wiele z nich powinno ulec wyburzeniu.

b) Czy remonty kamienic będą dokonywane kompleksowo?

http://www.kalisz.pl/
http://www.rewitalizacjakalisz.pl/


c) Czy przewidziane jest podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej?
d) Dlaczego budynek Podgórze 22,  który już dawno został przeznaczony do

wyburzenia wciąż jeszcze stoi stanowiąc potencjalne zagrożenie?
e) Co z nieruchomością Jabłkowskiego 14, która też została rozkwaterowana?
f) Czy można wykonać połączenie ul.  Jabłkowskiego z al.  Wojska Polskiego

wykorzystując przejazd przy bloku 103-105?
g) Dobrym  rozwiązaniem  jest  parkowanie  samochodów  wzdłuż  chodników,

a nie skośnie.
h) Budynek  Jabłkowskiego  22  nie  był  remontowany  od  początku  jego

pobudowania, czyli od ok. 120 lat. Pomimo sugestii i próśb lokatorów, obecny
właściciel  nie  wykazuje  żadnego zainteresowania  kwestiami  modernizacji
budynku.  Mieszkańcy  sami  malują  sobie  klatkę.  Duża  część  z  nich
wyremontowała  swoje  mieszkania.  Elewacja  i  pozostałe  części  wspólne
będące pod opieką właściciela są w bardzo złym stanie. Lokatorzy skarżą
się na brak kontaktu z właścicielem i brak zainteresowania stanem budynku
z jego strony.

II. Stan prawny nieruchomości.
a) Jakie  rozwiązanie  przewiduje  się  w  przypadku,  kiedy  stan  prawny

nieruchomości  jest  uregulowany,  a  właściciel  nie  będzie  chciał  podjąć
kroków w celu modernizacji budynku?

b) Jakie  działania  są  planowane  wobec  nieruchomości,  w  których  są
wykupione mieszkania a ich właściciele blokują działania modernizacyjne?

III. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenów na obszarze opracowania.
a) Jak  można  zagospodarować  dużą  ilość  zieleni,  która  jest  obecnie

w przestrzeni Jabłkowskiego-Podgórze?
b) Na obszarze brakuje placu zabaw dla dzieci z najbliższej okolicy.
c) Potrzeba zagospodarowania trójkąta zieleni przy ul. Ogrodowej i al. Wojska

Polskiego.
d) Czy jest możliwość przekształcenia ul.  Jabłkowskiego w drogę przejezdną

i połączenie jej z al. Wojska Polskiego?
e) Konieczne  jest  spowolnienie  ruchu  na  ulicach  Jabłkowskiego  i  Podgórze

(kierowcy jeżdżą tam zbyt szybko, nie przestrzegają przepisów drogowych
tworząc zagrożenie dla pieszych – zwłaszcza dzieci).

f) Czy można zagospodarować teren zielony znajdujący się przy ul. Gołębiej
oraz  „glapiej  górki”  na  potrzeby  przestrzeni  publicznej  wspólnej,  np.  plac
zabaw dla dzieci?

g) Konieczna  jest  modernizacja  chodników  i  ulic,  które  obecnie  są  bardzo
zdegradowane (nierówności, dziury itp.)

IV. Funkcjonowanie „Domu Sąsiedzkiego” w budynku Podgórze 2-4:
a) Jaki jest termin rozpoczęcia działań w „Domu Sąsiedzkim”?
b) Należy jak najlepiej wykorzystać powstający „Dom Sąsiedzki”

‒ prowadzenie zajęć dla dzieci,

‒ kawiarenka internetowa,



‒ umożliwienie mieszkańcom spotkania się na terenie obiektu,
V. Inne zagadnienia.

a) Bardzo dużym problemem w obszarze jest nadmierne spożywanie alkoholu
i wszelkie jego następstwa (kłótnie, awantury, wykroczenia itp.)

b) Sklepy znajdujące się na obszarze potęgują problem alkoholowy:
‒ ułatwiają  zdobycie  napoi  alkoholowy od wczesnego ranka  do  godzin

nocnych,
‒ nie przestrzegają zakazu sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym,

‒ alkohol jest tez spożywany w najbliższej okolicy sklepu,
c) Propozycje dot. sprzedaży alkoholu w obszarze Jabłkowskiego-Podgórze:

‒ wprowadzenie zakazu sprzedawania alkoholu,

‒ skrócenie godzin, w których alkohol może być sprzedawany.
d) Mieszkańcy  mają  obawy,  że  całe  przedsięwzięcie  nie  dojdzie  do  skutku

z uwagi  na  brak  funduszy.  Jednocześnie  pokładają  duże  nadzieje
w obecnych  poczynaniach  Miasta  i  wyrażają  chęć  uczestnictwa
w proponowanych formach konsultacji, aby móc wpłynąć na jak najszybszą
metamorfozę obszaru Jabłkowskiego-Podgórze.

Konsultacje  są finansowane  w  ramach  projektu  Nr  POWR.02.19.00-00-KP11/18  pt.
„PRZESTRZEŃ  GMINNA-LOKALNA  WARTOŚĆ”  realizowanego  w ramach  Programu
Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  na  lata  2014-2020,  Oś  priorytetowa  II
Działanie  2.19  Usprawnienie  procesów  inwestycyjno-budowlanych  i  planowania
przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Naczelnik
Wydziału Rozwoju Miasta

/ … /
Stanisław Krakowski



Jak ma się zmienić obszar
Jabłkowskiego-Podgórze?

Konsultacje społeczne
Jabłkowskiego-Podgórze

Dopisz swoją historię

Porozmawiajmy o tym co ma się zmienić:
- gdzie mają powstać tereny zieleni?
- gdzie ma powstać plac zabaw?
- które miejsca na tym obszarze są ważne? 

Przyjdź na otwarte spotkanie informacyjne 
we wtorek, 16 lipca o godzina 17:00
Kościół Chrześcijan Baptystów przy ul. Podgórze 1 

Miejscowy plan rewitalizacji to dokument, który 
wpłynie na rozwój Twojej okolicy.

Więcej: www.rewitalizacjakalisz.pl t.: 62 765 43 68
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Miejscowy plan rewitalizacji Jabłkowskiego-
Podgórze

Konsultacje społeczne 
16.07.2019



  

Konsultacje są finansowane w ramach projektu Nr POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. 
„PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ” realizowanego w ramach Programu  

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II 
Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 

przestrzennego, sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.



  

1 Czym jest Miejscowy plan rewitalizacji?
2 Dlaczego mpr w rejonie ulic Jabłkowskiego-Podgórze?
3 Jak włączyć się w opracowanie mpr?
4 Jakie zmiany wprowadzić na obszarze Jabłkowskiego-

Podgórzu – dyskusja.

Plan prezentacji



  

Miejscowy plan rewitalizacji jest szczególną formą 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
dlatego:
● stanowi akt prawa miejscowego – ustanawia przepisy 

powszechnie obowiązujące,
● jest podstawą wydania decyzji administracyjnych –np. 

pozwolenia na budowę.

Czym jest Miejscowy plan rewitalizacji?



  

Co określa się w planie miejscowym? Plan określa m.in.
1 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające.
2 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
3 zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.
4 zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
5 wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni 

publicznych.
6 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej.

Czym jest Miejscowy plan rewitalizacji?



  

W miejscowym planie rewitalizacji można zawrzeć również 
zapisy dotyczące: 
1 zasad kompozycji przestrzennej zabudowy,
2 ustalenia dotyczące charakterystycznych cech elewacji,
3 szczególne ustalenia dotyczące zagospodarowania i 

wyposażenia terenów przestrzeni publicznych,
4 zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej 

lub usługowej,
5 maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów 

handlowych, w tym obszary rozmieszczenia obiektów 
handlowych i ich dopuszczalną liczbę.

Czym jest Miejscowy plan rewitalizacji?



  



  

Dlaczego mpr w rejonie ulic Jabłkowskiego-
Podgórze?

Wskazanie już na 
etapie uchwalenia 

Gminnego Programu 
Rewitalizacji

Nagromadzenie sytuacji 
kryzysowych

Sprawna realizacja 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych



  

Konsultacje społecznePrace grupy roboczej Udział w spotkaniu otwartym
17 września 17:00

Jak włączyć się w opracowanie mpr?

Udział w warsztatach
24 września 17:00

Udział w spacerze 
badawczym

3 września 17:00

Złożenie wniosku do planu
pisemnie lub przez geoankietę

www.sip.gison.pl/kalisz_konsultacje



  

Jakie zmiany wprowadzić na obszarze 
Jabłkowskiego-Podgórze?  


