
Informacja podsumowująca z otwartego spotkania zorganizowanego
w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Miejscowego

planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Termin i miejsce
Spotkanie odbyło się w dniu 9 czerwca 2021 r. w Domu Sąsiedzkim 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) oraz na słupach ogłoszeniowych,

✔ rozdystrybuowano ulotki (wzór ulotki – zał. 2),
✔ umieszczono  informację  dotyczącą  spotkania  na  stronach  internetowych:

www.kalisz.pl,  www.rewitalizacjakalisz.pl,  oraz  na  portalu  społecznościowym
Facebook,

✔ umieszczono informację w lokalnej prasie,
✔ pozostałe lokalne media również umieściły informację o spotkaniu.

Uczestnicy
W spotkaniu uczestniczyło 19 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  główne  założenia  projektowe  zawarte  w  Miejscowym
planie rewitalizacji. 

Następnie  przeprowadzona  została  dyskusja  dotycząca  zmian,  które  zostaną
przeprowadzone  na  tym  terenie  po  uchwaleniu  Miejscowego  planu  rewitalizacji
Jabłkowskiego-Podgórze. 

Podejmowane tematy
1. Sieć ciepłownicza i modernizacja budynków

Największy nacisk mieszańcy kładli na przyłączenie tego obszaru do miejskiej
sieci ciepłowniczej, oraz jak najszybszą modernizację istniejących budynków. 

2. Harmonogram planowanych prac
Mieszkańcy  podnosili  również  kwestię  harmonogramu  realizacji  prac.
W wyjaśnieniach podano informację, że w pierwszej kolejności inwestycje będą
podejmowane  w  kwartale  ulic  Podgórze-Wronia-Harcerska-Kopernika.
Następnie rozpoczęte zostaną prace na ul. Jabłkowskiego.

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


3. Komunikacja
Mieszkańcy pozytywnie odnieśli się do planowanego uspokojenia ruchu na tym
obszarze.  Wskazali  również,  że  liczba  wyznaczonych  w  planie  miejsc
parkingowych jest wystarczająca. 

4. Plac publiczny
Wątpliwości mieszkańców wzbudzał zaplanowany ogólnodostępny plac, który
ma  powstać  na  miejscu  obecnie  istniejących  podwórek  na  tyłach  posesji
położonych  przy  ul.  Jabłkowskiego.  Mieszkańcy  obawiają  się,  że  wpłynie  to
negatywnie  na  poziom  bezpieczeństwa  i  plac  zostanie  zdominowany  przez
osoby  spożywające  alkohol  i  zakłócające  spokój  mieszkańców.  Zwracano
również  uwagę,  że  w  przypadku  powstaniu  takiego  placu  konieczne  jest
zapewnienie  stałego nadzoru  służb porządkowych – policji  i  straży miejskiej
oraz zamontowanie monitoringu wizyjnego.

5. Wykwaterowywanie lokatorów i czynsze
Mieszkańcy nie protestowali przeciwko czasowej zmianie miejsca zamieszkania,
która  może  być  konieczna  podczas  prowadzenia  prac  remontowych
w poszczególnych  kamienicach.  Zwracali  jednak  uwagę,  że  powinna  istnieć
możliwość  powrotu  do  obecnego  miejsca  zamieszkania,  a  mieszkanie
tymczasowe  powinno  mieć  co  najmniej  taki  sam  standard  jak  obecne.
Mieszkańcy zwracali  również uwagę, że są świadomi,  że czynsz po remoncie
może wzrosnąć,  jednak te kwestie  powinny być rozpatrywane indywidualnie.
Uczestnicy spotkania podjęli również temat lokatorów nie płacących czynszów
i zaproponowali  podjęcie  bardziej  radykalnych  kroków  przez  Miasto  wobec
nich.

Po wyjaśnieniu ww. kwestii  przez autora projektu – Pana Cezarego Maliszewskiego
i pracowników Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Kalisza nie zostały zgłoszone żadne
uwagi do projektu planu.

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.
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