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WPROWADZENIE 

Raport został opracowany zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 

2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), która określa zasady oraz tryb przygotowania, 

prowadzenia i oceny rewitalizacji.  

Zgodnie z art. 3, ust 1 ustawy zadaniem własnym gminy jest przygotowanie, koordynowanie 

i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie. Celem 

strategicznym rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów 

zdegradowanych, ożywienie społeczne i gospodarcze miasta, zwiększenie potencjału 

turystycznego i kulturalnego terenów zdegradowanych poprzez odnowę zdegradowanych 

obszarów miejskich.  

Rewitalizacją, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 

2017-2030, objęto 255,15 ha podobszaru. 

Celem strategicznym rewitalizacji jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego 

i zrównoważonego rozwoju miasta oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Proces 

rewitalizacyjny ma na celu wyprowadzenie danego obszaru ze stanu kryzysowego poprzez 

usunięcie zjawisk, które spowodowały jego degradację.  

Rewitalizacja to nie są pojedyncze inwestycje takie jak remont linii kolejowej, przebudowa 

budynku czy otwarcie nowego przedsiębiorstwa. Rewitalizacja to proces ciągły. Rewitalizacji 

nie prowadzi wyłącznie gmina, udział w niej biorą interesariusze, którymi mogą być 

podmioty publiczne, prywatne, organizacje pozarządowe, a przede wszystkim mieszkańcy. 

Uwzględniając głos mieszkańców zostały wybrane dwie formy konsultacji tj. spotkanie 

konsultacyjne oraz ankiety. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach zgodnie z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych, wydanym przez Burmistrza Miasta Rumi są interesariusze, w szczególności: 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy gminy oraz właściciele, użytkownicy 

wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi 

na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 

i towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 
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na obszarze gminy działalność gospodarczą, społeczną, organy władzy publicznej, inne 

organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.  

Zgodnie z art. 6, ust. 3 ustawy o rewitalizacji wybrano formy konsultacji poprzez: spotkanie 

konsultacyjne, ankiety, formularze uwag oraz zbieranie uwag ustnych lub mailem.  

Udział w konsultacjach miał formę otwartą. Gmina Miejska Rumia poinformowała o  

konsultacjach poprzez:  

1. Ogłoszenia na stronie internetowej urzędu; 

2. Ogłoszenia na portalach społecznościowych jak np. Facebook; 

3. Ogłoszenia zamieszczane na klatkach schodowych Wspólnot na obszarze objętym  GPR. 

Na podstawie art. 6, ust. 7 niezwłocznie po zakończeniu każdej z form konsultacji społecznych 

opracowuje się informację podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej 

przeprowadzenia i omówienie jej przebiegu, w przypadku formy, o której mowa w ust.3 pkt 1 - 

również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA KONSULTACYJNEGO 
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W dniu 20.10.2017 w sali plenarnej Gminy Miejskiej Rumia o godzinie 16.00 odbyły 

się konsultacje społeczne dotyczące zmian Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej 

Rumia  na lata 2017-2030.  

Spotkanie miało na celu omówienie dokumentu GPR na lata 2017-2020, 

przedstawienie projektu koncepcji zagospodarowania osiedla oraz Wzgórza Markowca, 

uwarunkowania formalno - prawne oraz rozwiązania infrastrukturalne.  

W czasie pierwszej prezentacji przedstawiono powód dokonywanych zmian. Gminny 

Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017 – 2030 jest dokumentem 

strategicznym dla działań rewitalizacyjnych. Warunkiem  realizacji, jest wpisanie dokumentu 

na wykaz programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego. Zmiany w dokumencie 

zostały wprowadzone na wniosek Departamentu Programów Regionalnych Urzędu 

Marszałkowskiego pismem DPR-E.433.20.2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. W GPR 

uzupełniono: 

ad. Pkt. 1 

o zapisy Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, które w chwili obecnej 

znajduje się w fazie zmian, w zakresie terenów wskazanych do rewitalizacji. Dodano opis 

planowanych zmian, 

ad. pkt. 2 

o informacje wynikające z uwzględnienia opinii mieszkańców uzyskane w ramach konsultacji 

społecznych 

ad. pkt. 3 

o wskaźniki produktu i rezultatu, które przedstawiono w ujęciu tabelarycznym, gdzie  

wskazano sposób ich oceny i mierzenia, zgodnie z ustawą, z uwagi na długi horyzont 

czasowy uzupełniano opis planowanych przedsięwzięć o okres realizacji. 

ad. pkt. 5 

uaktualnienie ram finansowych przedsięwzięć. Uzupełniono źródła ich finansowania. Oraz  

w Programie uzupełniono mechanizmy działań obejmujących różne stopnie 

komplementarności. Sporządzono matrycę, w której w ujęciu graficznym przedstawiono 

stopień komplementarności przedsięwzięć podstawowych i dodatkowych. 

W systemie zarządzania i wdrażania uwzględniono udział interesariuszy. 
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Uwzględniono wskaźniki, które przedstawiać będą efekty funkcjonowania Programu  

w dłuższej perspektywie oraz mierzyć będą zmiany jakie zaszły  

w otoczeniu społeczno ekonomicznym. 

Sporządzono wykaz przedsięwzięć podstawowych oraz uzupełniających,  

w którym uwzględniono indykatywne wielkości środków finansowych w podziale na źródła. 

Uzupełniono Program o zapis dotyczący Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Załącznik graficzny do Programu, w którym przedstawiono podstawowe kierunki zmian 

funkcjonalno – przestrzennych sporządzony zgodnie z art. 15 ust. 1 punkt 14 ustawy  

o rewitalizacji uzupełniono o infografikę, która poprawia czytelność. Ponadto zawarto  

w Programie informacje na temat odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko 

Wprowadzone modyfikacje nie powodują istotnych zmian w przedsięwzięciach 

rewitalizacyjnych. Zmianom nie poddano: lokalizacji przedsięwzięć, okresu ich realizacji, 

kosztów ich wdrażania. W dokumencie nie zmodyfikowano obszaru rewitalizacji. 

Wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia stopnia szczegółowości dla zapisów 

uzasadniających zwiększenie stopnia precyzji dotyczących komplementarności GPR z innymi 

strategicznymi dokumentami. Wprowadzono również do struktury dokumentu systematykę 

wskazaną przez Instytucję oceniająca GPR.  

W trakcie kolejnej prezentacji Przedstawiciele firmy projektowej podkreślili, iż obszar 

osiedla jest unikatowy pod względem układu przestrzennego oraz historycznego. Nadmienili, iż 

mieszkańcy osiedla lubią się ze sobą spotykać a układ architektoniczny osiedla wpływa na 

kształtowanie się relacji sąsiedzkich. 
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Zwrócili też uwagę, że zaproponowane w koncepcji miejsca integracyjne, ogródki, place zabaw 

oraz rozwiązania komunikacyjne wewnątrz osiedla są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, 

którzy chętnie przebywają wspólnie w przestrzeni publicznej. 

Dyskusja z mieszkańcami w znacznej mierze dotyczyła harmonogramu prac oraz 

umiejscowienia miejsc postojowych, śmietników oraz wiat do suszenia prania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[Wpisz tutaj] 
Raport z konsultacji społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia  

na lata 2017 – 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu w ramach konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030 wzięły w sumie udział 33 osoby, 

według listy obecności. 

Na spotkaniu rozdano ankiety oraz formularze uwag i poproszono mieszkańców o wydanie 

opinii na temat dokumentu. 

W konsekwencji do tut. urzędu wpłynęły 24 Ankiety oraz dwa „Formularze uwag”. 

Formularze uwag i ankiety wpłynęły drogą tradycyjną do Referatu Funduszy Zewnętrznych 

Wydziału Rozwoju Miasta. 
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Ponadto wpłynęła jedna uwaga drogą elektroniczną oraz jedna uwaga ustna. 

PODSUMOWANIE ANKIET 

 

Ankieta dotycząca Konsultacji społecznych prowadzonych w ramach Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030 została udostępniona mieszkańcom 

od dnia 12 października 2017 roku , umieszczona została na stronie Urzędu Miasta, w 

zakładce „ Rewitalizacja” wraz z Zarządzeniem Burmistrza, formularzem zgłaszanych uwag, 

projektem Gminnego Programu Rewitalizacji i z załącznikiem graficznym. Wydrukowane 

ankiety dostępne były również w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta, dodatkowo 

w pok. 114 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.  

Łącznie analizie poddanych zostało dwadzieścia cztery ankiety i dwa formularze uwag + 

jedna uwaga drogą elektroniczną oraz jedna ustnie. 

 

Prowadzone badania ankietowe miały charakter anonimowego zestawu pytań z możliwością 

zamieszczenia uwag o charakterze opisowym.  

Ankieta miała na celu określenie ścieżki komunikacji z interesariuszami, co pozwoliłoby 

określić najlepszą metodę oraz wybór działania w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które wpłyną na wyprowadzenie obszaru z sytuacji 

kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego jego rozwoju. Ankieta miała 

odzwierciedlać rzeczywistą koncentrację zjawisk negatywnych i problemów mieszkańców 
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oraz pozostałych interesariuszy w Rumi. Dane z analizy ankiet będą miały istotne znaczenie 

dla rozwoju lokalnego, w szczególności miejsc, które wymagają szczególnej troski. 

 

W badaniu wzięło udział łącznie 24 respondentów. Odpowiedzieli oni na 3 pytania odnośnie 

zaangażowania w proces tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rumia na 

lata 2017-2030 oraz oceny gotowego już dokumentu.  

 

Spośród 24 ankietowanych połowa respondentów jako miejsce zamieszkania wskazała teren 

objęty obszarem rewitalizacji, co świadczyć może o tym, iż mieszkańcy chcą brać czynny 

udział nie tylko w samym procesie tworzenia dokumentu ale również w działaniach 

sprzyjających poprawie życia społeczności lokalnych.   
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Pytanie 1 

 

Czy uczestniczył/-a Pan/Pani w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji 

Gminy Rumia na lata 2017-2030?  

Tak 19 

Nie 5 

 

 

Spośród wszystkich osób, które uczestniczyły czynnie w konsultacjach poprzez wypełnienie 

ankiety aż 79% odpowiedziała, że uczestniczyło czynnie w pracach nad tworzeniem 

Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2020. Najwięcej osób 

uczestniczyło  

w spotkaniach otwartych, spacerach badawczych, bądź zgłaszały swoje uwagi ustnie.  

 

79% 

21% 

TAK NIE 
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Pytanie 2 

 

Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o konsultacjach nad Gminnym Programem 

Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2030? 
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Uwagi zgłaszane 
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Spacery 
badawcze 

Inne 

Czy uczestniczył/-a Pan/Pani w pracach nad Gminym Programem 

Rewitalizacyjnym dla Gminy Rumia na lata 2017-2030? Jeżeli tak proszę 

zaznaczyć w jakich formach 
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z lokalnych gazet 6 

z radia 2 

z telewizji 2 

ze strony Internetowej urzędu 15 

z portali społecznościowych np. Facebook 4 

od rodziny, znajomych, sąsiadów 6 

w urzędzie 7 

inne- klatka schodowa 8 

inne- prezentacja projektów w Galerii Rumia 2 

 

 

 

Odpowiedzi na pytanie 2 „Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o konsultacjach nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2030? rozłożyły się  

w następujący sposób przedstawiony na poniższym wykresie: 

 

 

 

Pytanie 3 
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inne - klatka schodowa 

inne- prezentacja projektów w galerii Rumia 

Skąd dowiedział/-a się Pan/Pani o konsultacjach nad Gminnym Programem 

Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2030? 
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Jak ocenia Pan/Pani możliwość włączenia się jako mieszkańca w proces tworzenia 

Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2030 ? 

Bardzo  

dobrze 

Dobrze Raczej 

dobrze 

Raczej źle Żle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć 

4 6 1 0 0 2 4 

 

Mieszkańcy bardzo dobrze ocenili możliwość włączenia się w proces tworzenia samego 

dokumentu jakim jest Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2030. 

Znaczna ich więkoszść oceniła ten proces jako bardzo dobry lub dobry, niewiele ponad 10% 

respondentów oceniła go źle, reszta nie wyraziła swojego zdania lub stwierdziła, że „trudno 

powiedzieć”. 

 

 

 

Jak ocenia Pan/Pani projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rumia na 

lata 2017-2030? 

Bardzo  

dobrze 

Dobrze Raczej 

dobrze 

Raczej źle Żle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć 

9 2 2 0 0 2 3 

 

Sam projekt Gminnego programu  Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2030 również 

został przez mieszkańców oceniony bardzo dobrze, dobrze lub raczej dobrze a tylko 2 

spośród osób, które yczestniczyły w badaniu oceniła przedmiotowy dokument jako bardzo 

zły. 
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Jak ocenia Pan/Pani możlwiość włączenia się jako mikeszkańca w proces 

tworzenia Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Rumia na lata 2017-2030 
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Reasumując mieszkańcy Rumi, którzy wzieli udział w badaniu ankietowym dotyczącym 

dokumentu jakim jest Gminny program Rewitalizacji na lata 2017-2030 bardzo dobrze ocenili 

proces jego tworzenia, możliwości mieszkańców w zaangażowanie się w prace nad 

dokumentem jak i sam dokument. Świadczyć może o tym również fakt, iż do urzędu 

wpłynęły tylko dwa formularze uwag. 

 

 

Formularze uwag 

 

 

INTERESARIUSZ 1 

Temat, do którego odnosi się uwaga Treść i uzasadnienie uwag 

 

„Dzienny pobyt seniora” na terenie objętym 

rewitalizacją w zaplanowanym Klubie 

Integracji Społecznej (KIS) 

 

 

 

Może zintegrować środowisko seniorów 

rumskich. Będzie to miejsce spotkań, 

prelekcji, wywiadów, zajęć 

terapeutycznych, możliwość spotkań i 

wyjścia z domu. 

STANOWISKO GMINY MIEJSKIEJ RUMIA 
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Jak ocenia Pan/Pani projekt Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy 

Rumia na lata 2017-2030? 
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Uwaga uwzględniona. Gmina zamierza w ramach projektów realizowanych w kierunku 

aktywizacji społeczno – zawodowej utworzyć miejsce spotkań w Klubie Integracji 

Społecznej, które będzie miało za zadanie między innymi integrować rumskich seniorów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESARIUSZ 2 

Temat, do którego odnosi się uwaga Treść i uzasadnienie uwag 

 

Rewitalizacja Wzgórza Markowca 

Wzgórze po rewitalizacji prawdopodobnie stanie 

się lokalną atrakcją turystyczną (nie tylko 

mieszkańców Rumi). Poroponowane poniżej 

uwagi mają na celu urozmaicenie oferty jaką 

będzie oferować Wzgórze Markowca.  

W większości nie wymagają one wielkich 

nakładów, a wartość turystyczna i użytkowa  

z uwzględnienia tych uwag może być znaczna. 

1. Wykorzystanie zbocza góry do budowy 2-3 

zjeżdżalni terenowych zgodnie z załącznikiem nr 

1. Lokalizacja dowolna w obrębie góry. Możliwie 

na otwartym terenie zdala od drzew z ekspozycją 

nasłoneczną (tak aby niespadały na zjeżdżalnie 

liście/pyłki oraz szybko wysychały po opadach.  

W ten sposób nie będą wymagały obsługi) 

2. Objęcie rewitalizowanego teremu wzgórza 

Markowca monitoringiem miejskim. 

3. Wzgórze markowca oferowała miejsce do 

zjeżdżania na sankach od wielu pokoleń. 

Aktualnie głównym miejscem w którym dzieci 

zjeżdżają na sankach jest podnóże góry na 

zakończeniu ulicy Podgórnej. Prosiłbym o 

stworzenie nowego miejsca do zjeżdżania na 

sankach w okolicach góry. W tym celu wystarczy 
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zostawić pochyły pas (lej) wykarczowanej ziemi 

o szerokości min. 5m  

i długości min 10m. o wypłaszczeniu na dole. 

Może znajdować się wzdłuż projektowanej drogi 

( korzystając z jej spadku). 

4. Zadaszenia/altany w miejscach widokowych. 

Pomorze jest regionem niezwykle deszczowym  

i wietrznym. Góra Markowca będzie tym bardziej 

narażona na wiatr. Proszę pomyśleć o tym 

projektując miejsca odpoczynku, tak by były one 

użytkowane nie tylko przez 2 miesiące w roku 

kiedy jest ciepło i słonecznie. Nawet niewielkie 

zadaszenie To ochrona od wiatru (choćby 

terenowa) byłyby potrzebne, aby móc usiąść i 

spokojnie oglądać widoki przez większą część 

roku.   

5.  Miejsca prakingowe u podnórzy Góry 

Markowca. Dobrymi lokalizacjami byłoby 

zakończenie ulicy Leśnej i/lub skrzyżowanie ulicy 

Podleśnej oraz Wałowej. W przypadku budowy 

nowej drogi miejsce parkingowe powinno być 

zlokalizowane możliwie wyżej przy nowej drodze 

w miarę możliwości. 

6. Postawienie stojaka na rowery na górze 

Markowca. 

7. Postawienie ławki panoramicznej. Atrakcja 

turystyczna zaprezentowana w załączniku 

(załącznik nr 2) 

8. Huśtawki widokowe. Powieszona na szczycie 

na skraju najwyższego punktu. Idealnie na bardzo 

długich linach podwieszona do drzew. Można się 

huśtać i patrzeć na panormę. ( załącznik nr 3 ) 

9. Instalacje elementów siłowni miejskiej na 

Wzgórzu. 

10. Dodanie tablicy informacyjnej na wieży 

widokowej opisującej różne punkty panoramy 

(charakterystyczne miejsca panoramy, kierunki 

itp.)  

STANOWISKO GMINY MIEJSKIEJ RUMIA 

 

pkt.1 i 3 – uwzględniono uwagę; uwaga przekazana projektantom, zostanie poddana 

weryfikacji i w przypadku braku przeciwskazań wprowadzona do koncepcji 

zagospodarowania Wzgórza Markowca, przewidywana lokalizacja od strony północnej do 

granicy opracowania – z uwagi na nowo projektowany układ drogowy na górze Markowca;  
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pkt.2 – uwzględniono uwagę; w założeniach projektowych zakładano objęcie terenu 

Wzgórza Markowca monitoringiem;   

pkt.4, 7 i 8 – uwaga nieuwzględniona; w koncepcji zagospodarowania terenu Wzgórza 

Markowca zaprojektowano wiele miejsc i elementów, z których można podziwiać 

panoramę miasta i okolic m.in.: placyki z punktem widokowym, platformę widokowo – 

amfiteatralną, placyk rekreacyjny, trawers widokowy na ścieżce ogólnodostępnej, siedziska 

na murkach gabionowych, hamak siatkowy rekreacyjny; zaproponowane przez 

projektantów rewitalizacji elementy małej architektury i obiekty rekreacyjne mają 

autorskie, atrakcyjne formy, zaprojektowane zostały specjalnie pod kątem wpasowania w 

krajobraz miejsca; część z nich posiada naturalną ochronę przed trudnymi warunkami 

atmosferycznymi (osłonięcie drzewami, lokalizacja na południowym zboczu); natomiast 

obiekty pokazane w załącznikach do uwag jako proponowane do zastosowania w projekcie 

również są projektami autorskimi, a nie typowymi elementami małej architektury, które 

można by bez problemu adaptować do każdego miejsca;  

pkt.5 – z uwagi na trudne uwarunkowania terenowe, w górnej części drogi planowane są 

jedynie miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych; podjęto starania aby zlokalizować 

dodatkowe miejsca postojowe ogólnodostępne poniżej zbocza góry;  

pkt.6 – uwzględniono uwagę; w założeniach projektowych zakładano budowę 

stojaka/parkingu na rowery;  

pkt.9 – siłownia na świeżym powietrzu typu street workout i zestaw indywidualnych 

urządzeń do ćwiczeń dla seniorów uwzględniona/zaprojektowana została  

w zagospodarowaniu terenu Osiedla Zagórze; 

pkt.10 – uwzględniono uwagę. 

 

 

Temat, do którego odnosi się uwaga Treść i uzasadnienie uwag 

 

Rewitalizacja Zagórza 

1. Uwzględnienie uwag dotyczących stworzenia 

spójnej i ciągłej trasy pieszo-rowerowej wzdłuż 

rzeki. Trasa koło Galerii Rumia. Przejazd przez 

drogę krajową. Połączenie do centrum miasta 

(zmienić przejazd przez tunel). (załącznik nr 4) 

2. Dodanie pasów przez ulice Młyńską. Ulica ta 

w związku z budową osiedla ma zwiększony 

ruch. W chwili obecnej przejście przez ulicę 
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odbywa się w miejscu gdzie nie ma pasów dla 

pieszych ani łagodnych zejść (zjazdów) z 

chodników (załącznik nr 5) 

3. Aktualnie Zagórska Struga nie ma żadnego 

dojścia i miejsca w którym można usiąść nad 

koło rzeki na dzielnicy Szmelta. Stworzenie 

małego miejsca do odpoczynku u podnórza 

góry. Uporządkowanie zieleni wzdłuż rzeki. 

Stworzenie małego zejścia/dojścia do rzeki. 

Postawienie 1-2 ławek i kosza na śmieci. 

Wyeksponowanie i ochrona natury w tym 

miejscu. Aktualnie miejsce jest to miejsce 

bardzo zaniedbane. ( załącznik nr 5 )  

STANOWISKO GMINY MIEJSKIEJ RUMIA 

pkt.1 – odcinki projektowanych ścieżek rowerowych w ramach zadania znajdują się  

w zakresie opracowania dokumentacji dotyczącej osiedla Zagórze, docelowo planuje się 

połączyć ścieżki rowerowe na obszarze Rumi według koncepcji, która zostanie 

wypracowana przy udziale mieszkańców w najbliższych latach; 

pkt.2 – Odp. Gminy: w chwili obecnej analizowana jest możliwość przebudowy 

przedmiotowego skrzyżowania. Rozważane są dwie możliwości: 

- skrzyżowanie typu rondo, 

- 5 wlotowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 

Ponadto informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Batorego w obrębie 

Gimnazjum nr 4 zostanie wykonane wyniesione przejście dla pieszych. 

pkt.3 – teren u podnóża wzgórza, graniczący z rzeką, jest własnością osoby prywatnej,  

a Gmina nie ma prawa dysponowania tym terenem. 

 

 

 

Formularze uwag 

Temat, do którego odnosi się uwaga Treść i uzasadnienie uwag 

 

Rewitalizacja Zagórza 

1.  W obecnej wersji projektu amfiteatr na 

wzgórzu Markowca nie posiada wielu 

rzędów (poziomów) trybun. Czy jest 

możliwość stworzenia miejsc choćby na 
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100-150 osób, tak aby można tam było 

organizować małe imprezy terenowe np. 

letnie kino miejskie?  

2. Czy w ramach trasy do downhilu przewidziany 

jest jakiś wjazd dla rowerzystów (powrót po 

zjeździe)? Bez tego rowerzyści będą musieli 

jechać pod prąd (zagrożenie) bądź wchodzić 

schodami terenowymi od ulicy Młyńskiej 

STANOWISKO GMINY MIEJSKIEJ RUMIA 

Ad. 1 uwaga uwzględniona, dodano dodatkowe miejsca, placyk amfiteatralny 

przewiduje się miejsca na ok. 50 osób; 

Ad. 2 uwaga przekazana i uwzględniona przez projektanta; powstaną barierki 

zabezpieczające od strony skarp przy granicy terenu. Zaprojektowano trasę 

powrotną - podjazd, który przyjmie formę trialu górskiego. 

 

 

 

Uwaga ustna 

 

1. Uwaga: Czy Gmina zamierza poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu  

ul. Batorego, Kamiennej i Młyńskiej. 

Odp. Gminy: w chwili obecnej analizowana jest możliwość przebudowy 

przedmiotowego skrzyżowania. Rozważane są dwie możliwości: 

- skrzyżowanie typu rondo, 

- 5 wlotowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. 

Ponadto informuje, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Batorego w obrębie 

Gimnazjum nr 4 zostanie wykonane wyniesione przejście dla pieszych. 
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