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PODSTAWA PRAWNA – USTAWA O 

REWITALIZACJI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015R.

Art. 2. ust. 1.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego
obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie,
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
gminnego programu rewitalizacji.
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PODSTAWA PRAWNA – USTAWA O 

REWITALIZACJI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015R.

Art. 14.
ust. 1.
Gminny program rewitalizacji przyjmuje, w drodze uchwały, rada
gminy.

ust. 2.
Gminny program rewitalizacji jest sporządzany dla obszaru
rewitalizacji wyznaczonego w drodze uchwały
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PODSTAWA PRAWNA – USTAWA O 

REWITALIZACJI Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015R.

Art. 10. ust. 1

Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego,
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk,
o których mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne
znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić
rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20%
powierzchni gminy oraz
zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary,
w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
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WSKAZANIE 

OBSZARU 

REWITALIZACJI

Uchwała nr 772 
Rady Miasta Konina 
z dnia 15.06.2022r.
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Wizja rozwoju
Obszar rewitalizacji „Starówka” jest zintegrowany z resztą miasta. Stanowi on 

rzeczywiste i funkcjonalne centrum miasta o bogatej ofercie handlowo-
usługowej, również w ramach przemysłów czasu wolnego. Na Starówce odbywa 
się wiele wydarzeń kulturalnych, które integrują mieszkańców Starówki i całego 
miasta. W zmodernizowanych i zaadaptowanych pod nowe funkcje budynkach 

należących do dziedzictwa kulturowego Konina działają instytucje miejskie, 
organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa, które oferują usługi kultury, 

edukacji i integracji społecznej. Śródmiejski Konin tętni życiem, jest bezpieczny 
i dobrze zorganizowany. Rozwijające się tu budownictwo społeczne przyciąga 

młode rodziny, które osiedlają się na Starówce, budując z innymi mieszkańcami 
lokalną wspólnotę. W modernizowanych mieszkaniowych zasobach 

komunalnych poprawia się komfort życia, a staromiejskie ulice pięknieją. 
Poprawiło się środowisko naturalne Starówki, m.in. dzięki przeprowadzonej 

termomodernizacji budynków, nasadzeniom nowej zieleni, stworzeniu ciągów 
pieszo-rowerowych i wymianie nawierzchni ulic. Starówka to przestrzeń 

integrująca wszystkich mieszkańców, efektywnie rozwijająca funkcje 
centrotwórcze i gospodarcze. To miejsce koncentracji i dynamicznego 

zawiązywania partnerstw międzysektorowych na rzecz rozwoju obszaru, ze 
szczególną rolą podmiotów ekonomii społecznej, szkół oraz organizacji 

społecznych. Obszar rewitalizacji „Starówka” skutecznie wykorzystuje potencjał 
dziedzictwa wielokulturowego oraz bogactwa historycznego, wokół którego 

buduje się wspólnotę wartości społeczności lokalnej.
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Cele i kierunki działań
CEL NADRZĘDNY

Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji „Starówka”

CEL STRATEGICZNY 1:

Wzmocnienie poziomu integracji i aktywizacji 

społecznej na Starówce

CEL STRATEGICZNY 2:

Stworzenie warunków do rozwoju sektora 

kreatywnego, przemysłu czasu wolnego i handlu 

targowiskowego

CEL STRATEGICZNY 3:

Rozwój infrastruktury liniowej, poprawa jakości 

przestrzeni publicznych, wprowadzenie zieleni 

śródmiejskiej, rozwój budownictwa 

mieszkaniowego i poprawa stanu środowiska

KIERUNKI DZIAŁAŃ

• Wzmacnianie więzi sąsiedzkich, pobudzanie 

aktywności społecznej mieszkańców 

Starówki i rozwijanie społeczeństwa 

obywatelskiego,

• Aktywizowanie społeczne i zawodowe osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym,

• Rozwijanie oferty edukacyjnej dla dzieci 

i młodzieży szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych oraz przedszkoli,

• Rozwijanie oferty usług kultury, integracji 

społecznej i rekreacji,

• Rozwijanie współpracy administracji 

samorządowej z sektorem pozarządowym 

w realizacji działań społecznych na rzecz 

obszaru rewitalizacji,

• Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa 

publicznego na Starówce.

• Pobudzanie kreatywności wśród 

mieszkańców Starówki, szczególnie 

młodzieży,

• Rozbudowa targowiska miejskiego, 

tworzenie atrakcyjnych warunków do 

rozwoju handlu targowiskowego na 

Starówce.

• Modernizacja przestrzeni publicznych, 

w tym rozwijanie zazielenianie placów 

i ciągów komunikacyjnych,

• Modernizacja jezdni, ciągów pieszych 

i rozwijanie dróg rowerowych,

• Ochrona dziedzictwa kulturowego Starówki

• Eliminowanie nadmiernego ruchu 

samochodowego na Starówce, redukowanie 

uciążliwości hałasu komunikacyjnego,

• Rozbudowa i modernizacja, w tym 

termomodernizacja zasobów 

mieszkaniowych,

• Modernizacja, w tym termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej, 

dostosowanie ich do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami,

• Wprowadzanie nowych funkcji 

w wielkopowierzchniowych terenach zieleni.
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Numer 
przedsię
-wzięcia

Tytuł przedsięwzięcia Wykonawca
Okres 

realizacji
Szacunkowa 
wartość (zł)

Potencjalne źródło 
finansowania

Środki 
publiczne

Środki 
prywatne

P.1.1.

Program zajęć dla osób bezrobotnych, w tym dotkniętych 
problemem uzależnień realizowany w Klubie Integracji 
Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 
w Koninie od stycznia 2020 roku do grudnia 2025r.

Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Koninie

2020-2025 234 645 234 645 0

P.1.2. Aktywna Biblioteka w Koninie „Starówka”
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej 
w Koninie

2024-2030 25 000 25 000 0

P.1.3. Dobre filmy na Bulwarze Nadwarciańskim Miasto Konin, Koniński Dom Kultury (współorganizator) 2023-2030 64 000 64 000 0

P.1.4. „Jarmark św. Bartłomieja”
Mateusz Cieślak (pomysłodawca i koordynator), Miasto 
Konin, Koniński Dom Kultury (współorganizatorzy)

2023-2030 56 000 56 000 0

P.1.5. „Jarmark Świąteczny. Kolęda na wysokości”
Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, Miasto Konin 
(współorganizator)

2023-2030 960 000 960 000 0

P.1.6. Spacer z przewodnikiem po Starówce
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział 
w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Konina

2023-2030 32 000 32 000 0

P.1.7.

Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, 
zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego „Domu 
Zemełki” w Koninie

Miasto Konin 2020-2024
19 402 
740,20

19 402 
740,20

0

P.1.8.
Inkubator Aktywności Kulturalnej - wyposażenie 
i funkcjonowanie zabytkowej kamienicy „Dom Zemełki”

Miasto Konin 2024-2030 3 000 000 3 000 000 0

P.1.9.
Świadomość i pamięć historyczna elementem budowania 
tożsamości lokalnej

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 
Stefana Batorego w Koninie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza 
Korczaka w Koninie

2023-2030 5 450 000 5 450 000 0

P.1.10. „Rewitalizacja terenu dawnego Kina Górnik w Koninie” Books sp. z o.o. sp. k. 2023-2027 15 000 000 10 500 000 4 500 000

P.1.11.

Kulturownia – dostosowanie obiektu sportowego w I 
Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Koninie do pełnienia funkcji miejsca spotkań 
integracyjno - kulturalnych

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 2023-2026 1 600 000 1 600 000 0

P.1.12. Modernizacja Synagogi Miasto Konin 2023-2030 5 000 000 5 000 000

P.1.13.
Warsztaty dla młodego pokolenia – kształtowanie postaw 
obywatelskich

Miasto Konin, Centrum Organizacji Pozarządowych 2023-2030 64 000 64 000 0

P.1.14. Jak poprawić i zadbać o swoje bezpieczeństwo? Straż Miejska, Policja 2023-2030 32 000 32 000 0

P.1.15.
Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców na 
obszarze rewitalizacji

Miasto Konin 2023-2030 3 500 000 3 500 000 0
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
Numer 
przedsię
-wzięcia

Tytuł przedsięwzięcia Wykonawca
Okres 

realizacji
Szacunkowa 
wartość (zł)

Potencjalne źródło 
finansowania

Środki 
publiczne

Środki 
prywatne

P.2.1. Przebudowa placu targowego w Starym Koninie
Miasto Konin, Miejskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Koninie

2023-2025 19 000 000 14 000 000 5 000 000

P.3.1. Renowacja historycznego Parku im. Fryderyka Chopina
Miasto Konin, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

2023-2024 2 700 000 2 700 000 0

P.3.2.
Budowa „Rodzinnej ścieżki miejskiej” od Parku im. 
Fryderyka Chopina do Placu Zamkowego

Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 2023-2024 13 950 420 13 950 420 0

P.3.3.
Zazielenienie osiedli poprzez parki 
kieszonkowe/skwery/ogrody/place/ podwórka

Miasto Konin 2023-2030 10 800 000 10 800 000 0

P.3.4.
Zielone podwórko miejskie – Rynek wraz z zielonymi 
korytarzami miejskimi

Miasto Konin 2022-2024
1 443 
173,12

1 443 
173,12

0

P.3.5.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z dwoma lokalami handlowo-usługowymi na działce nr 
234/2 i 1052 obręb Starówka przy ul. Wodnej/ 
Grunwaldzkiej w Koninie

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. w Koninie

2023-2024 12 000 000 12 000 000 0

P.3.6.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z parkingiem i infrastrukturą techniczną w Koninie, na 
działkach 132/4 i 1031 o/Starówka.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. 
z o.o. w Koninie

2022-2023 8 000 000 8 000 000 0

P.3.7.
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych na obszarze rewitalizacji.

Wspólnoty Mieszkaniowe przy ulicach: 3 Maja 43, 3 Maja 
51, 3 Maja 52, Dmowskiego 1, Kilińskiego 4, Kilińskiego 8, 
Kościuszki 11, Kościuszki 21, Kopernika 1, Świętojańska 6, 
Świętojańska 18, w imieniu, których działa Zarządca 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

2022-2027 4 097 600 4 097 600 0

P.3.8.
Modernizacja energetyczna budynków komunalnych (na 

obszarze Starówki oraz na granicy obszaru)

Miasto Konin, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
2022-2027 12 000 000 12 000 000 0

P.3.9.

Termomodernizacja energetyczna budynków 

oświatowych oraz ochrona zabytków na terenie obszaru 

rewitalizacji

Miasto Konin 2023-2030
17 714 285,

71

17 714 285,

71
0

P.3.10.
Przebudowa i wyposażenie urzędu w celu stworzenia 

nowych funkcji i dostępności
Miasto Konin 2022-2030 6 700 000 6 700 000 0

P.3.11.
Przebudowa ulic na terenie objętym rewitalizacją dla 

Miasta Konina
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 2023-2025 8 850 000 8 850 000 0

P.3.12.
Przebudowa/poprawa infrastruktury drogowej na terenie 

objętym rewitalizacją dla Miasta Konina
Zarząd Dróg Miejskich w Koninie 2025-2027 24 760 000 24 760 000 0
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające

Grupa A: przedsięwzięcia wspierające aktywizację społeczną i zawodową:

programy skierowane na inkluzję osób wykluczonych:

1) inicjatywy dotyczące rozwijania istniejących i tworzenia nowych podmiotów ekonomii 

społecznej zatrudniających mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2) inicjatywy dotyczące tworzenia i wdrażania zachęt inwestycyjnych dla obszaru rewitalizacji 

dedykowanych dla przedsiębiorców oraz właścicieli prywatnych nieruchomości niebędących 

przedsiębiorcami.

Grupa B: przedsięwzięcia wspierające rozwój społeczny:

1) usługi z dziedziny kultury oraz edukacji nieformalnej wspierającej rozwój osobisty 

realizowane przez NGO oraz instytucje miejskie, w tym działania sportowe nakierowane na 

mieszkańców obszaru rewitalizacji,

2) akcje informacyjne podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie ochrony środowiska.

3) usługi z dziedziny edukacji przedszkolnej lub opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat.
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające

Grupa C: przedsięwzięcia wspierające integrację mieszkańców obszaru rewitalizacji:

1) inicjatywy włączające mieszkańców obszaru rewitalizacji w planowanie, projektowanie 

i zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów użyteczności publicznej,

2) inicjatywy wzmacniające poczucie tożsamości lokalnej oraz identyfikacji z miejscem 

zamieszkania.

Grupa D: przedsięwzięcia wspierające tworzenie wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców, 

w szczególności:

1) inicjatywy pomocne w przeprowadzeniu remontów zinwentaryzowanych kamienic miejskich 

oraz prywatnych,

2) inicjatywy wspólnot mieszkaniowych i właścicieli nieruchomości w zakresie podnoszenia 

jakości obiektów oraz otaczającej ich przestrzeni, nadające nowe funkcje obiektom 

niezagospodarowanym,

3) działania nastawione na realizację programów skierowanych na poprawę bezpieczeństwa 

i porządku publicznego oraz uspokojenia ruchu samochodowego w obszarze rewitalizacji.
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Przedsięwzięcia rewitalizacyjne uzupełniające

Grupa E: przedsięwzięcia aranżujące przestrzeń publiczną z uwzględnieniem spójności i wzbogacenia 

kulturowego, w szczególności:

1) działania związane z zagospodarowaniem terenów zielonych,

2) inicjatywy w zakresie inwentaryzacji oraz oznakowania elementów zabytkowych obiektów objętych 

ochroną konserwatorską na obszarze rewitalizacji wraz z cyklem informacyjnych spotkań i warsztatów, 

mające na celu uporządkowanie przestrzeni reklamowej wraz z dostosowaniem jej do wytycznych 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na danym terenie oraz 

opracowanie koncepcji wyglądu szyldów reklamowych na obszarze rewitalizacji,

3) opracowanie wytycznych w zakresie kształtowania przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców.

4) działania związane z lokalizacją małej architektury podnoszącej jakość i funkcjonalność przestrzeni 

publicznych.

Grupa F: przedsięwzięcia poprawiające warunki zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej 

i publicznej, z zachowaniem jakości środowiska, w szczególności:

1) inicjatywy skierowane na podniesienie technicznego standardu mieszkań i części wspólnych budynków 

w kierunku aranżowania niezagospodarowanych kondygnacji, poddaszy itp. na funkcje współużytkowane,

2) adaptacje związane z przystosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3) działania związane z utylizacją płyt azbestowych oraz programy wspierające przyłączanie budynków do 

sieci ciepłowniczej wraz z wymianą źródeł ogrzewania w celu ograniczenia niskiej emisji.
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Wskaźniki operacyjne

Rodzaj wskaźnika 

(P – produkt, R –

rezultat)

Wskaźnik

Wartość 

docelowa (2030 

rok)

Jednostka 

miary

Produkty

Liczba dostosowanych obiektów do funkcji kulturalno-społecznych 4 szt.

Liczba zorganizowanych wydarzeń 172 szt.

Liczba zorganizowanych zajęć edukacyjnych/warsztatów 180 szt.

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach 

miejskich
2564 m2

Liczba obiektów kultury objętych wsparciem 2 szt.

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 0,6571 ha

Odsetek powierzchni obszaru rewitalizacji objętego rewitalizacją 0,002 %

Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 7 szt.

Liczba wyposażenia obiektów kultury objętych wsparciem 1 komplet

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 41 szt.

Liczba zainstalowanych systemów monitorowania, ostrzegania i alarmowania 

mieszkańców
1 szt.

Liczba zainstalowanych systemów ostrzegania i alarmowania mieszkańców 3 sz.

Liczba zmodernizowanych targowisk 1 szt.

Powierzchnia terenów zieleni objętych odnową 10,29 ha

Długość przebudowanych dróg 4,022 km

Długość wybudowanych/ przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych 0,442 km

Liczba nowych mieszkań 46 szt.

Liczba nowych lokali użytkowych 2 szt.
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Wskaźniki operacyjne

Rodzaj wskaźnika (P 

– produkt, R –

rezultat)

Wskaźnik
Wartość docelowa 

(2030 rok)

Jednostka 

miary

Rezultaty

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów 1450 osoby/rok

Liczba uczestników wydarzeń 23256 osoby

Liczba podmiotów uczestniczących w wydarzeniach 80 szt.

Liczba uczestników zajęć edukacyjnych/warsztatów 4125 osoby

Odsetek powierzchni obszaru rewitalizacji objętego rewitalizacją 0,002 %

Liczba osób korzystających z obiektów kultury objętych wsparciem 4890 osoby/rok

Liczba rodzin w zmodernizowanych energetycznie budynkach 313 szt.

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach 1 szt.

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy 6 EPC

Liczba przedsiębiorstw korzystających ze zmodernizowanych targowisk 46 szt.

Odsetek terenów zieleni poddanych odnowie w zieleni parkowej miasta ogółem 0,47 %

Liczba użytkowników przebudowanych dróg 1360 osoby/rok

Liczba użytkowników wybudowanych/ przebudowanych ciągów pieszo-rowerowych 2000 osoby/rok

Liczba rodzin w nowych mieszkaniach 46 szt.
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Wskaźniki programu
Sfera Wskaźniki

Wartość bazowa 

(2021 rok)

Wartość docelowa 

(2030 rok)

Jednostk

a
Źródło danych

Społeczna

Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 17,74 18,00 % Urząd Miejski w Koninie

Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności 24,71 24,00 % Urząd Miejski w Koninie

Udział ludności korzystający z pomocy społecznej w ogólnej liczbie ludności 6,6 6,0 %
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Koninie

Udział osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 11,18 10,00 % Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności 6,44 6,00 % Powiatowy Urząd Pracy w Koninie

Liczba wydanych „niebieskich kart” na 1000 mieszkańców 8,42 7,00 ‰
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

w Koninie

Liczba zgłoszonych wniosków do budżetu obywatelskiego na 1000 mieszkańców 1,17 2,00 ‰ Urząd Miejski w Koninie

Liczba działających organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców 21,53 22,00 ‰ Urząd Miejski w Koninie

Liczba miejsc w żłobkach na 1000 mieszkańców 8,19 10,00 ‰ Urząd Miejski w Koninie

Liczba miejsc w przedszkolach na 1000 mieszkańców 41,42 42,00 ‰ Urząd Miejski w Koninie

gospodarcza

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie ludności 57,55 58,00 % Urząd Miejski w Koninie

Liczba podmiotów kulturalnych, rozrywkowych i innowacyjnych na 1000 

mieszkańców
9,6 10,00 ‰

Centralna Ewidencja i Informacja 

o Działalności Gospodarczej

Liczba podmiotów gospodarczych ogółem na 1000 mieszkańców 129,65 130,00 ‰
Centralna Ewidencja i Informacja 

o Działalności Gospodarczej

przestrzenno-

funkcjonalna

Liczba obiektów sportowych na 1000 mieszkańców 1,87 2,00 ‰ Urząd Miejski w Koninie

Powierzchnia parkingów na 1000 mieszkańców 2910,13 3000,00 ‰ Urząd Miejski w Koninie

Liczba przystanków komunikacji publicznej na 1000 mieszkańców 5,38 5,38 ‰ Urząd Miejski w Koninie

Długość ścieżek rowerowych na 1000 mieszkańców 304,24 320,00 ‰ Urząd Miejski w Koninie

Ocena jakości terenów publicznych 2,49 3,50
skala 1-

5

Badania ankietowe wśród 

ekspertów

Ocena poziomu dostosowania urbanistycznego do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami
2,22 2,50

skala 1-

5

Badania ankietowe wśród 

ekspertów

środowiskowa Ocena poziomu hałasu 3,25 3,00 skala 1-5
Badania ankietowe wśród 

ekspertów

techniczna Ocena poziomu degradacji technicznej 2,17 2,50 skala 1-5
Badania ankietowe wśród 

ekspertów
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Konsultacje społeczne
Konsultacje projektu uchwały zostały przeprowadzone w dniach 14 grudnia 2022 –

16 stycznia 2023 roku

Formy konsultacji:

Zbieranie uwag w postaci elektronicznej

Uczestnicy konsultacji mieli możliwość złożenia uwag do projektu GPR za pomocą:

• formularza dostępnego na stronie www.konin.pl w formie pdf,

• poczty elektronicznej,

• zbierania uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie

internetowej www.konin.pl,

Zbieranie uwag w postaci papierowej

Uczestnicy konsultacji mieli możliwość złożenia uwag do projektu GPR za pomocą:

• formularza zamieszczonego do pobrania ze strony www.konin.pl (wypełnione formularze w postaci

papierowej należało złożyć drogą korespondencyjną na adres Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu

Miejskiego Konina lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@konin.um.gov.pl).

Spotkania

W ramach konsultacji odbyły się dwa spotkania:

• 19.12.2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin,

• 04.01.2022 r. o godz. 15:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 1-3, 62-500 Konin (spotkanie

dla wszystkich interesariuszy oraz spotkanie z Komitetem Rewitalizacji Miasta Konina).

http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
http://www.konin.pl/
mailto:rewitalizacja@konin.um.gov.pl
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Komitet Rewitalizacji
Uchwałą nr 800 Rady Miasta Konina z dnia 28 września 2022 roku zasady zostały określone zasady 

wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji, a Komitet Rewitalizacji został powołany 

w dniu 25 listopada 2022 r. Zarządzeniem nr 179/2022 Prezydenta Miasta Konina.

Do zadań Komitetu Rewitalizacji należy w szczególności: 

• opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji, w tym projektu GPR, jego aktualizacji i zmian 

przedkładanych Komitetowi do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta Konina,

• opiniowanie przedkładanych Komitetowi przez Prezydenta Miasta Konina dokumentów dotyczących 

obszaru rewitalizacji, w tym projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

koncepcji i projektów zagospodarowania przestrzeni publicznych oraz budynków użyteczności 

publicznej, projektów uchwał dotyczących nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich, 

programów wydarzeń kulturalnych organizowanych w obszarze rewitalizacji, zakresu przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Konin, programów współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie rewitalizacji, 

• podejmowanie inicjatyw i współdziałanie w procesie rewitalizacji, w tym w działaniach służących 

rozwijaniu dialogu między interesariuszami rewitalizacji,

• przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji działań w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań 
interesariuszy rewitalizacji.
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Dziękuję za uwagę


