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Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych 

dotyczących: 

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bielska-Białej 

oraz 

projektu Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie określenia zasad wyznaczania 
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Bielska-Białej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko-Biała, 28 lipca 2022 r.  
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1. Podstawa prawna  

Art. 6 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji. Niezwłocznie po zakończeniu 
każdej z form konsultacji społecznych opracowana zostanie informacja podsumowująca ich 
przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich 
przebiegu.  

2. Ogłoszenie konsultacji 

Prezydent Bielska-Białej ogłosił 7 czerwca 2022 r. konsultacje społeczne za pomocą 
obwieszczenia, które zostało zamieszczone: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej 
https://bip.bielsko-biala.pl/ 

• na stronie internetowej tut. Urzędu, zakładka Mieszkaniec- Rewitalizacja miasta, 
• w wersji papierowej: w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego tut. Urzędu,  

ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, IlI piętro, pokój 301, w godzinach pracy Urzędu 
oraz w Biurze Obsługi Interesanta (obok okienka Informacji w stojaku z drukami) 
w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6. 
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Zaproszenie do udziału w spotkaniach, w dniu 14 i 15 czerwca 2022 roku, ukazało się 
7 czerwca br. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (w zakładce Konsultacje oraz 
Ogłoszenia), a także na stronie tut. Urzędu (w zakładce Rewitalizacja-Aktualności) oraz na 
elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Jednocześnie o trwających 
konsultacjach poinformowano przedstawicieli Rad Osiedli, a także rady społeczne przy 
Prezydencie Miasta Bielska-Białej, tj.: Radę Gospodarczą, Radę Sportu, Radę ds. Ekologii  
i Zieleni, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Radę Seniorów, Powiatową Społeczną Radę 
ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej. Natomiast 14 czerwca 
br. na stronie internetowej Urzędu, opublikowano przypomnienie o ww. spotkaniach.   
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3. Spotkania z interesariuszami oraz omówienie ich przebiegu 

Otwarte spotkanie z interesariuszami odbyło się w dniu 14 czerwca 2022 r., w godz. 17.00 – 
19.00 , w budynku przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej. Spotkanie miało na celu umożliwienie 
interesariuszom wyrażenie uwag, opinii i propozycji do projektów przedmiotowych uchwał.  

Na spotkaniu omówiono podstawowe pojęcia stosowane w ustawie o rewitalizacji jak również 
przedstawiono projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej 
o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji.  

W trakcie spotkania zaproszono uczestników spotkania do szczegółowego zapoznania się 
z ww. projektami oraz wnoszenia ewentualnych uwag na Formularzu zgłaszania uwag, w wyżej 
opisany sposób. W spotkaniu uczestniczyły dwie osoby fizyczne, które nie zgłosiły uwag 
do przedstawionych uchwał. W trakcie dyskusji wskazały temat prowadzenia remontów 
w kamienicach z większościowym udziałem we wspólnocie gminy. Ustalono, że temat będzie 
przedyskutowany na planowanych warsztatach, przy okazji prac nad opracowaniem 
pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. 

15 czerwca 2022 w godz. 17.00 – 19.00, w budynku przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej, 
odbyła się natomiast otwarta dla interesariuszy debata z udziałem ekspertów ds. rewitalizacji 
(dr Janusz Jeżak, dr Jeremiasz Salamon). Na spotkaniu nie pojawili się jednak interesariusze. 

4. Informacja o uwagach składanych ustnie 

Jedną z form konsultacji społecznych dotyczących projektów: Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu 
Rewitalizacji, było zbieranie uwag ustnych (w dniach od 14 czerwca 20 lipca 2022 r.).  

Uwagi mogły być przedstawiane w siedzibie Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego tut. 
Urzędu, ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, IlI piętro, pokój 301, w godzinach pracy Urzędu 
oraz na spotkaniach konsultacyjnych w następujących terminach:  

• 14 czerwca 2022 r., w godz. 17.00 – 19.00, w budynku przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-
Białej,  

• 15 czerwca 2022 w godz. 17.00 – 19.00, w budynku przy ul. Wzgórze 14 w Bielsku-Białej. 

Z możliwości złożenia uwag ustnych nikt nie skorzystał. 

5. Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej  

W procesie konsultacji społecznych dotyczących projektów: Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-
Białej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Uchwały Rady 
Miejskiej w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu 
Rewitalizacji w formie elektronicznej złożono jedną uwagę, w formie papierowej natomiast nie 
złożono uwag odnośnie wskazanych uchwał. 

Uwaga została rozpatrzona, zaopiniowana przez Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego, 
a odpowiedź zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 

Poniżej przedstawiono złożoną uwagę wraz z odniesieniem się do niej. 



Strona 7 z 8 
 

 

Zgłaszający Przedmiot uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

Osoba 
fizyczna 

Cieszy mnie, że nasze miasto się rozwija. Dobrym 
rozwiązaniem ze strony władz naszego miasta są 
konsultacje społeczne. W nawiązaniu do nich 
chciałam zwrócić uwagę na rażący problem 
dotyczący Bielska - Białej, który staje się plagą. 
Jakiś czas temu udałam się służbowo do Katowic 
pociągiem. Wracając przechodziłam wiaduktem 
łączącym dworzec PKP z PKS. Pomijając fatalny 
stan kładki, która nie ma nawet szyny na wózek, 
czy bagaż, widok, jaki zastałam w okolicy dolnej 
płyty dworca PKS mnie zaszokował.  Kilkunastu 
bezdomnych mężczyzn i kobiet siedziało i leżało 
na ławce pijąc alkohol. Z racji gorącej aury, 
zapach unoszący się z tamtego zakątka 
pozostawiał wiele do życzenia. Pod sklepem 
Żabka przy ulicy Warszawskiej od razu zostałam 
zaczepiona o drobne. Wracając w stronę dworca 
autobusowego pewien osobnik, bez zażenowania 
ściągnął spodnie i zaczął na środku chodnika 
oddawać „większą” potrzebę fizjologiczną. Przy 
ulicy Warszawskiej znajdują się biura, w jednym  
z nich pracuje moja przyjaciółka. Nie raz widzi 
Straż Miejską przybywającą na miejsce 
zgłoszenia niespiesznym krokiem, która tylko 
rzuca okiem na pijących alkohol, poucza ich  
i odjeżdża. Pewnego razu, jeden z meneli leżał 
nieprzytomny w krzakach, Straż Miejska oraz 
ratownicy medyczni, którzy przyjechali na 
miejsce zdarzenia sprawdzili jego funkcje 
życiowe i po ocenie, że mężczyzna jest w stanie 
upojenia alkoholowego i zwyczajnie śpi, odjechali 
zostawiając Martyna Twardy go w miejscu 
drzemki. Obecnie władze miasta zajmują się 
budowaniem ogródków sensorycznych na 
przykład na Wzgórzu 3 Lipki, zastanawiają się,  
w jaki sposób ożywić ulicę 11 Listopada. Bardzo 
to cenię, jednak patrząc z perspektywy turystki, 
która wysiada na dworcu PKP, a następnie 
przechadza się ulicami miasta pełnymi osób 
bezdomnych, ale także mieszkanki Bielska-Białej, 
która nie wybierze się na nawet najpiękniej 
ożywiony deptak w ciągu dnia,  
a tym bardziej wieczorową porą, ze strachu przed 
zaczepką różnych pijanych i naćpanych 
osobników, mam wątpliwości, czy wszelkie 

Uwaga nie dotyczy przedmiotu 
konsultacji przedmiotowych uchwał. 
Wskazany obszar znajduje się poza 
granicami wskazanego obszaru 
zdegradowanego i rewitalizacji.  

Niemniej z uwagi na wagę problemu 
złożona uwaga została przekazana 
do Wydziału Polityki Społecznej tut. 
Urzędu celem przeanalizowania 
zagadnienia. Po zebraniu 
niezbędnych informacji udzielona 
zostanie stosowna odpowiedź. 
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6. Opinie rad społecznych przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej  

Rada Działalności Pożytku Publicznego w Bielsku-Białej po uzyskaniu wyjaśnień wyraziła 
pozytywną opinię dotyczącą projektów: Uchwały Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz Uchwały Rady Miejskiej  
w Bielsku-Białej o zasadach wyznaczania składu oraz zasadach działania Komitetu Rewitalizacji i nie 
zgłosiła uwag. Pozostałe Rady nie wniosły uwag do ww. projektów uchwał. 

 

        Z up.  PREZYDENTA MIASTA 

        Przemysław Kamiński 

        ZASTĘPCA PREZYDENTA 

Zgłaszający Przedmiot uwagi Sposób rozpatrzenia uwagi 

starania „ożywiania”, „rewitalizacji” mają sens. 
Czy nie warto zacząć od tego, aby stworzyć 
program eliminowania bezdomności  
i alkoholizmu? Mamy wspaniałych specjalistów  
w regionie, którzy mogą pomóc stworzyć takie 
programy. W okolicy CH Klimczok zawsze było 
sporo takich ludzi, jednak ta plaga rozlewa się na 
inne zakątki miasta oraz jest coraz większa 
i bardziej niebezpieczna. Proszę o odniesienie się 
do mojego listu, czy miasto ma jakiś plan na 
zmniejszenie tego problemu, gdyż jak widać we 
wspomnianych wyżej przykładach, na służby 
porządkowe nie ma co liczyć.  


