
INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU 

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA INOWROCŁAWIA NA LATA 2016-2022 

 

Opis przebiegu i form konsultacji 

W dniach od 15 września 2017 r. do 29 września 2017 r. prowadzone były konsultacje społeczne 

projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. 

Konsultacje prowadzone były w formie: 

1) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych: 

http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ i http://bip.inowroclaw.pl w zakładce „ogłoszenia” oraz w 

siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia, 

2) zbierania uwag ustnych do protokołu, w terminie prowadzenia konsultacji, w godzinach od 11:00 

do 15:00, w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokojach nr 2 i 38. 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny były dostępne w terminie 

konsultacji: 

 w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej - http://bip.inowroclaw.pl oraz na 

stronie internetowej - http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/  

 w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia w pokojach nr 2 i 38, w godzinach pracy 

Urzędu. 

Wypełniony formularz konsultacyjny, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem, należało złożyć do 

dnia 29 września 2017 r.: 

a) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy 

Europejskich, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33, 88-100 Inowrocław, 

b) bezpośrednio w Wydziale Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich Urzędu 

Miasta w Inowrocławiu, w godzinach pracy Urzędu, 

c) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@inowroclaw.pl 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych zostało podane do publicznej wiadomości w 

następujący sposób: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia” pod adresem 

http://bip.inowroclaw.pl 

 na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia w zakładce „Rewitalizacja” pod adresem 

http://www.rewitalizacja.inowroclaw.pl/ 

 

Zestawienie uwag, propozycji i opinii zgłoszonych przez interesariuszy 

W poniższej tabeli przedstawiono uwagi i opinie, które wpłynęły do konsultowanego projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022 wraz ze sposobem ich 

rozpatrzenia. 



Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (nr strony, 

rozdział, podrozdział, 
tabela itp.) 

Treść proponowanej 
zmiany 

Uzasadnienie 
Stanowisko 

Prezydenta Miasta 
Inowrocławia 

1. 

Str. 7 Planowane 
działania realizowane 
będą realizowane 
przy zachowaniu 
zasad 
partycypacyjnego 
modelu wdrożenia 
działań i wpłyną na 
poprawę jakości życia 
mieszkańców i 
zwiększenie 
konkurencyjności 
obszaru. 

Planowane działania 
będą realizowane przy 
zachowaniu zasad 
partycypacyjnego 
modelu wdrożenia 
działań i wpłyną na 
poprawę jakości życia 
mieszkańców i 
zwiększenie 
konkurencyjności 
obszaru. 

Błąd powtórzenia 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany. 

2. 

Str. 13 Należy zatem 
kontynuować 
działania mające na 
celu dalsze 
ograniczanie 
zanieczyszczeń 
przemysłowych i 
komunikacyjnych oraz 
niskiej emisji 

Należy zatem 
kontynuować działania 
mające na celu dalsze 
ograniczanie 
zanieczyszczeń 
przemysłowych i 
komunikacyjnych, a 
przede wszystkim 
niskiej emisji. 

Zaakcentowanie i 
wyróżnienie 
ograniczenia niskiej 
emisji jest związane z 
udziałem 
poszczególnych emisji 
w zanieczyszczeniu 
powietrza (niska 
emisja ok. 70%, emisja 
liniowa ok. 8%, emisja 
punktowa – 
przemysłowa ok. 5%) 

Uwaga nie 
uwzględniona, 
dodatkowe 
zaakcentowanie i 
wyróżnienie 
ograniczenia niskiej 
emisji nie jest 
konieczne. 

3. 

Str. 18 Sferę 
przemysłową w 
mieście tworzą 
zarówno małe i 
średnie 
przedsiębiorstwa o 
profilu produkcyjno-
usługowo – 
handlowym, jak i 
większe emitory 
zanieczyszczeń 

Sferę przemysłową w 
mieście tworzą 
zarówno małe i 
średnie 
przedsiębiorstwa o 
profilu produkcyjno-
usługowo – 
handlowym, jak i 
większe 
przedsiębiorstwa o 
profilu produkcyjnym. 
większe emitory 
zanieczyszczeń. 

Jest to rozdział o 
uwarunkowaniach 
gospodarczych, a nie o 
wielkości emitorów 
zanieczyszczeń. 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany. 



Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (nr strony, 

rozdział, podrozdział, 
tabela itp.) 

Treść proponowanej 
zmiany 

Uzasadnienie 
Stanowisko 

Prezydenta Miasta 
Inowrocławia 

4 

Str.18 jednym z 
problemów miasta 
jest zanieczyszczenie 
powietrza, związane z 
wysokim natężeniem 
ruchu drogowego 
oraz emisją z sektora 
komunalno-bytowego 

jednym z problemów 
miasta jest 
zanieczyszczenie 
powietrza, związane z 
wysoką emisją 
zanieczyszczenia z 
sektora komunalno-
bytowego, natężeniem 
ruchu drogowego oraz 
emisją punktową. 

Argumentacja – punkt 
2 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany. 

5 

str.19 Osiedle Mątwy 
–położone jest w 
południowej części 
miasta. Dominuje 
funkcja przemysłowa. 
Istnieje zabudowa 
mieszkaniowa, 
cmentarz i ogrody 
działkowe 

Osiedle Mątwy –
położone jest w 
południowej części 
miasta. Dominuje 
funkcja przemysłowa. 
Istnieje zabudowa 
mieszkaniowa, 
cmentarz i ogrody 
działkowe oraz linia 
kolejowa. 

- 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został uzupełniony. 

6 

Str. 22 Przy ulicach 
Budowlana i 
Staropoznańska 
zlokalizowane są 
liczne zakłady z 
branży budowlanej, 
spożywczej, tworzyw 
sztucznych, 
motoryzacyjnej i 
transportowej 

Przy ulicach 
Budowlana ? i 
Staropoznańska 
zlokalizowane są liczne 
zakłady z branży 
budowlanej, 
spożywczej, tworzyw 
sztucznych, 
motoryzacyjnej i 
transportowej 

Ulica Budowlana nie 
należy do osiedla 
Mątwy, a wymienia się 
ją jako część jednostki 
strukturalnej. 

Uwaga 
nieuwzględniona. 
Zgodnie z istniejącym 
podziałem 
Inowrocławia na 6 
osiedli, osiedle 
Mątwy obejmuje 
zarówno część 
południowo-
zachodnią (tzw. 
gospodarczą), jak i 
część wschodnią 
(tzw. mieszkalną). 
Cytowany fragment 
akapitu dotyczy 
części gospodarczej. 



Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (nr strony, 

rozdział, podrozdział, 
tabela itp.) 

Treść proponowanej 
zmiany 

Uzasadnienie 
Stanowisko 

Prezydenta Miasta 
Inowrocławia 

7 

Str. 22 Część 
wschodnia – Mątwy 
mieszkalne to osiedla 
domów 
jednorodzinnych 

Część wschodnia – 
Mątwy mieszkalne to 
osiedla domów 
jednorodzinnych oraz 
wielorodzinne 

Ul. Piękna, Mątewska, 
Poznańska 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został uzupełniony. 

8 

Str. 22 W rejonie ulic 
Bagienna, 
Staropoznańska, 
Chemiczna, 
Poznańska 
zlokalizowane jest 
osiedle domów 
jednorodzinnych, 
zbudowanych w 
latach 50-tych przez 
Z-dy Soda Mątwy 

W rejonie ulic 
Bagienna, 
Staropoznańska, 
Chemiczna, Poznańska 
zlokalizowane jest 
osiedle domów 
jednorodzinnych. 
Osiedle domów 
jednorodzinnych przy 
ulicy Słonecznej, 
Pięknej i Kwiatowej 
zostało w latach 30-
tych ubiegłego wieku 
wybudowane dla 
pracowników przez 
firmę Solvay, (dla 
kadry zarządzającej 
średniego szczebla) 

Według naszej wiedzy, 
pomoc Zakładów 
Sodowych ograniczyła 
się do udzielenia 
pracownikom 
niskooprocentowanych 
kredytów. 
Wybudowano przy tej 
pomocy niewielką 
część domów (ul. 
Mikorzyńska, Nizinna) 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany i 
uzupełniony 

9 

Str. 39 Równie 
ważnym elementem 
stanowiącym o jakości 
życia mieszkańców 
jest przestrzeń i 
infrastruktura. Ilość 
wyrobów/odpadów 
azbestowych 
zinwentaryzowanych 
w granicach Mątew 
mieszkalnych 
przypadająca na 1km2 
jego powierzchni jest 
dwukrotnie wyższa od 
średniej dla miasta 
(wskaźnik W6). 
Zdegradowana 
infrastruktura oraz 

Równie ważnym 
elementem 
stanowiącym o jakości 
życia mieszkańców jest 
przestrzeń i 
infrastruktura. 
Zdegradowana 
infrastruktura oraz jej 
brak, jak również brak 
zagospodarowanych 
terenów rekreacji i 
wypoczynku dla 
mieszkańców obniża 
atrakcyjność obszaru i 
ogranicza jego rozwój. 
Ilość wyrobów 
/odpadów 
azbestowych 

W granicy Mątwy 
mieszkalne brak w 
niektórych rejonach 
infrastruktury np. sieci 
kanalizacyjnej, 
deszczowej, c.o. i gazu. 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został uzupełniony 



Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (nr strony, 

rozdział, podrozdział, 
tabela itp.) 

Treść proponowanej 
zmiany 

Uzasadnienie 
Stanowisko 

Prezydenta Miasta 
Inowrocławia 

brak 
zagospodarowanych 
terenów rekreacji i 
wypoczynku dla 
mieszkańców 

zinwentaryzowanych 
w granicach Mątew 
mieszkalnych 
przypadająca na 1km2 
jego powierzchni jest 
dwukrotnie wyższa od 
średniej dla miasta 
(wskaźnik W6). 

10 

Str. 62 Atrakcje 
Mątew to: nieczynna 
już dyskoteka w 
Domu Chemika, czyli 
tzw. klub Chemik oraz 
ciesząca się 
popularnością wśród 
inowrocławian 
coroczna impreza – 
zlot motocyklowy „Na 
Soli”, oraz mecze MKP 
Noteć (obie imprezy 
odbywają się na 
Stadionie Miejskim nr 
III), a także znany nie 
tylko w Mątwach, ale 
i w całym 
Inowrocławiu - orszak 
kozy mątewskiej w 
ostatki. 

Atrakcje Mątew to: 
ciesząca się 
popularnością wśród 
inowrocławian 
coroczna impreza – 
zlot motocyklowy „Na 
Soli”, oraz mecze MKP 
Noteć (obie imprezy 
odbywają się na 
Stadionie Miejskim nr 
III), a także znany nie 
tylko w Mątwach, ale i 
w całym Inowrocławiu 
- orszak kozy 
mątewskiej w ostatki. 

Jak coś może być 
atrakcją, skoro Dom 
Chemika nie istnieje 
już od kilkunastu lat? 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany. 

11 

Str. 63 …współpracuje 
z różnymi 
podmiotami, w celu 
podejmowania 
wspólnych inicjatyw, 
projektów i ich 
realizacji. 

współpracuje z 
różnymi podmiotami, 
w celu podejmowania 
wspólnych inicjatyw, 
projektów i ich 
realizacji, mi.in. z 
inicjatywy Zarządu 
Osiedla Mątwy 
planowana jest 
budowa sieci gazowej 
w wschodniej części 
osiedla. 

Jeśli budowa sieci 
gazowej dojdzie do 
skutku, będzie to 
nasze, wspólnie z 
przedstawicielami 
przedsiębiorstw 
zlokalizowanych przy 
ul. Mątewskiej 
osiągnięcie. Projekt 
ten jest szczególny, 
gdyż nasze osiedle po 
raz pierwszy będzie 
miało szansę być 
wyposażone w sieć 
gazową. Gazyfikacja, 
oprócz spodziewanego 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został uzupełniony. 



Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (nr strony, 

rozdział, podrozdział, 
tabela itp.) 

Treść proponowanej 
zmiany 

Uzasadnienie 
Stanowisko 

Prezydenta Miasta 
Inowrocławia 

obniżenia niskiej 
emisji, da również 
szansę na jego rozwój, 
a przez co, tak ważny 
wzrost jakości życia 
jego mieszkańców. 
Będzie, w pewnym 
stopniu, spełnieniem 
obietnic złożonych 
mieszkańcom Mątew, 
przez ówczesne władze 
miasta, gdy wyrażali 
oni zgodę na 
funkcjonowanie na 
terenie naszego 
osiedla wysypiska 
śmieci oraz na 
funkcjonowanie 
oczyszczalni ścieków. 

12 

Str.66 Źródła niskiej 
emisji dotyczą: 
 - wytwarzania ciepła 
na potrzeby 
ogrzewania 
budynków 
mieszkalnych i 
publicznych oraz 
dostawy c.w.u. do 
tych obiektów, 
- wytwarzania ciepła 
grzewczego i 
technologicznego 
niewielkich 
podmiotów 
działających w sferze 
usług i wytwórczości, 
- transportu. 

Źródła niskiej emisji 
dotyczą: 
- wytwarzania ciepła 
na potrzeby 
ogrzewania budynków 
mieszkalnych i 
publicznych oraz 
dostawy c.w.u. do tych 
obiektów 
- wytwarzania ciepła 
grzewczego i 
technologicznego 
niewielkich 
podmiotów 
działających w sferze 
usług i wytwórczości. 
Źródłem emisji 
liniowej jest transport. 

Zanieczyszczenie 
powietrza 
spowodowane jest 
m.in. emisją niską i 
emisją liniową 
(komunikacyjną). W 
skład zanieczyszczenia 
powietrza wchodzą 
jeszcze inne m.in. 
napływowa, wtórna i 
punktowa. Niska 
dotyczy tylko spalania 
komunalnego. Co jest 
charakterystyczne, że 
zanieczyszczenie 
spowodowane np. 
jednym kominem w 
domu 
jednorodzinnym, 
opada na przestrzeni 
10x wysokość na której  
jest komin. W sytuacji 
emisji liniowej 
zanieczyszczenie 
rozprzestrzenia się na 
około 2 m od rury 
wydechowej. Udział 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany. 



Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (nr strony, 

rozdział, podrozdział, 
tabela itp.) 

Treść proponowanej 
zmiany 

Uzasadnienie 
Stanowisko 

Prezydenta Miasta 
Inowrocławia 

emisji niskiej w 
ogólnym 
zanieczyszczeniu 
powietrza wynosi ok. 
70%, a emisji liniowej 
ok. 8%. Również w 
zależności od rodzaju 
emisji dzielimy rodzaje 
smogów: 
- niska emisja – smog 
londyński, 
- emisja linowa – smog 
kalifornijski 
(charakterystyczny dla 
metropolii, gdzie 
przebiegają trasy 
komunikacyjne 
wielopasmowe, panują 
wysokie temperatury i 
wilgotność). 

13 

Str. 69 W granicach 
podobszaru Mątwy 
mieszkalne znajdują 
się: neobarokowy 
kościół p.w. 
Opatrzności Bożej 
wraz z cmentarzem, 
przychodnia, poczta, 
małe sklepy, ogródki 
działkowe, a także 
postój taksówek 

W granicach 
podobszaru Mątwy 
mieszkalne znajdują 
się: neobarokowy 
kościół p.w. 
Opatrzności Bożej 
wraz z cmentarzem, 
przychodnia, poczta, 
małe sklepy, ogródki 
działkowe 

Na terenie naszego 
osiedla nie ma postoju 
taksówek 

Uwaga 
nieuwzględniona, na 
terenie mątewskiej 
pętli autobusowej 
istnieje postój 
taksówek, oznaczony 
znakiem pionowym 
„Taxi” oraz znakiem 
poziomym „koperty” 
na 2 miejsca 
postojowe. 

14 

Str. 84 projekt 5.16. 
Ograniczenia niskiej 
emisji poprzez rozwój 
i usprawnienie 
infrastruktury 
transportu miejskiego 
w Inowrocławiu 

Ograniczenie emisji 
liniowej …….. 

Argumentacja – punkt 
12 

Uwaga 
nieuwzględniona, 
projekt o tym tytule 
został ujęty w 
Strategii OSI. 

15 

Str. 114 kierunek 
działań 1.2. 
Ograniczenie skali 
problemów 
społecznych poprzez 
rozwój infrastruktury i 
poprawę warunków 
życia mieszkańców 

Powinno być 
Śródmieście 

- 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany. 



Lp. 

Część dokumentu, do 
którego odnosi się 
uwaga (nr strony, 

rozdział, podrozdział, 
tabela itp.) 

Treść proponowanej 
zmiany 

Uzasadnienie 
Stanowisko 

Prezydenta Miasta 
Inowrocławia 

Mątwy mieszkalne; 
projekt 5.1. 
Modernizacja i 
rozbudowa budynku 
po dawnej ochronce 
celem realizacji usług 
społecznych 
Inowrocław, ul. 
Poznańska 10; Obręb 
30003, nr działki 40 

16 

Str. 116 Mątwy 
Mieszkalne 
przedsięwzięcie nr 5. 
Zapewnienie 
mieszkańcom 
wysokiej jakości 
obiektów i 
infrastruktury 
umożliwiającej rozwój 
społeczny i integrację, 
projekt 5.3. 
Termomodernizacja 
obiektów 
użyteczności 
publicznej Parafia 
Rzymsko- Katolicka 
p.w. Imienia 
Najświętszej Maryi 
Panny, ul. Bpa. A. 
Laubitza 9 

Powinno być 
Śródmieście 

- 

Uwaga 
uwzględniona, 
zacytowany fragment 
został skorygowany. 

17 

Str. 153 Obszar 
Mątwy Szacowana 
wartość 
przedsięwzięcia (zł) 
Nie ustalono 

- 

Czy to tak trudno było 
ustalić? Żałujemy, że 
złożone przez nas 
projekty nie zostały 
oszacowane. 

Szacowanie wartości 
projektów należy do 
zadań podmiotu 
zgłaszającego 
projekt. Zgłaszający 
precyzuje zakres 
realizowanych prac i 
rozmiar projektu, na 
podstawie których 
określa koszty. 

 

 

 


