
JAKI PLAN MIEJSCOWY DLA OBSZARU STAREGO MIASTA
W RAWICZU?

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
LISTOPAD 2019 ROKU 



TEMATYKA KONSULTACJI 

Teren objęty konsultacjami w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu
wyk. Joanna Lewandowska 

Konsultacje dotyczące miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Starego Miasta w Rawiczu odbywały się w terminie 
od 6 września do 7 października 2019 roku.

Obszar objęty przystąpieniem do opracowania 
planu miejscowego o powierzani około 50 ha
stanowi centralne miejsce miasta Rawicza.  

Planem obejmuje się obszar ograniczony ulicami:
od wschodu - Wały Powstańców Wielkopolskich,
od północy - Wały Jarosława Dąbrowskiego,
od zachodu - Wały Tadeusza Kościuszki,
od południa - Wały Księcia Józefa Poniatowskiego 
oraz ulicą Targową.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Poznaniu, obszar został wpisany do rejestru 
zabytków jako założenie urbanistyczne miasta 
Rawicza, pod numerem rejestru kl. IV – 73/18/56
z dnia 7 marca 1956 roku, tym samym objęty jest 
ścisłą ochroną konserwatorską.



CELE KONSULTACJI

NAJWAŻNIEJSZE CELE KONSULTACJI: 

o zasięganie opinii mieszkańców
(wspólne wypracowanie rozwiązań)

o włączenie mieszkańców w procedowanie 
dokumentów planistycznych
(zachęcenie do wyrażenia swoich opinii) 

o zwiększenie udziału mieszkańców
w procesach sporządzania dokumentów 
planistycznych 

o przekazywanie zasad i formy w zakresie 
sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego 

Punkt konsultacyjny: targowisko miejskie 17 września 2019 r. 
fot. Joanna Popielarz 



Pytania dotyczące całego obszaru objętego przystąpieniem 
do opracowania planu miejscowego

Jakich funkcji brakuje w obszarze Starego Miasta?

Co nie sprawdza się na terenie Starego Miasta,
co przeszkadza mieszkańcom w tej przestrzeni oraz 
użytkowaniu i korzystania z tych miejsc?

Jak mieszkańcy chcieliby spędzać czas w poszczególnych 
przestrzeniach Starego Miasta?

W jakim celu mieszkańcy korzystają z rowerów?
Gdzie zlokalizować stacje roweru miejskiego, parkingi 
rowerowe? 

Jakie funkcje wprowadzić do wnętrz kwartałów? 

Czy dopuścić usługi wewnątrz prywatnych kwartałów 
zabudowy (w podwórkach)?

PYTANIA DO MIESZKAŃCÓW

Pytania dotyczące wybranych przestrzeni publicznych 
w obszarze Starego Miasta,
które zostały poddane konsultacjom: 
Plac Wolności, miejskie targowisko, teren miejski przy
Wałach Kościuszki, „bunkier” przy ulicy Podzamcze, 
kamienica Rynek 9 wraz z podwórzem 

Kto jest obecnie odbiorcą i użytkownikiem przestrzeni: 
Placu Wolności, miejskiego targowiska, terenu 
miejskiego przy Wałach Kościuszki, „bunkra” przy 
ulicy Podzamcze, kamienicy Rynek 9 wraz z 
podwórzem?

Co nie sprawdza się w wyżej wymienionych 
przestrzeniach, co przeszkadza mieszkańcom
w użytkowaniu i korzystaniu z tych miejsc?

Jakie będą przyszłe funkcje wyżej wymienionych 
obszarów i kto w przyszłości będzie ich 
użytkownikiem?



rozpoczęcie konsultacji – spotkanie otwarte w formule Word Café, podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego
8 września 2019 r. (niedziela) godz. 14:00-16:00  

punkt konsultacyjny: teren miejski przy Wałach Tadeusza Kościuszki
10 września 2019 r. (wtorek) godz. 14:00-18:00 

punkt konsultacyjny: „Bunkier” przy ulicy Podzamcze
15 września 2019 r. (niedziela) godz. 10:00-14:00 

punkt konsultacyjny: Plac Wolności
21 września 2019 r. (sobota), godz. 10:00-14:00 

punkt konsultacyjny: Targowisko miejskie
17 września 2019 r. (wtorek), godz. 09:00-11:00 

punkt konsultacyjny: Kamienica Rynek 9 (Staromiejska)
21 września 2019 r. (sobota), godz. 10:00-14:00 

TERMINY SPOTKAŃ 

ankieta internetowa 
6 września 2019 r. – 7 października 2019 r. 

zakończenie konsultacji 
7 października 2019 r. 



Spotkanie otwarte w formule World Café podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego
8 września 2019 r., fot. Michał Ciesielski 

Spotkanie otwarte w formule World Café podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego
8 września 2019 r., fot. Julita Augustyniak 



W konsultacjach społecznych wzięli udział przede wszystkim 
mieszkańcy Rawicza. Punkty konsultacyjne odwiedziły 
również osoby z gminy Rawicz, powiatu rawickiego, 
handlowcy oraz goście, spędzający czas na terenie rawickiej 
starówki. 

Najaktywniejszą grupą podczas spotkania otwartego w 
formule World Café były osoby w średnim wieku, seniorzy, 
którzy zakończyli etatową pracę oraz opiekunowie osób 
niepełnosprawnych.   

W punktach konsultacyjnych pojawiały się osoby z różnych 
grup wiekowych, zarówno młodzież, małżeństwa
z dziećmi, osoby starsze. 

W ankiecie internetowej zostało zebranych 65 głosów 
mieszkańców. Najliczniejszą grupą udzielającą odpowiedzieli 
była społeczność zamieszkująca na terenie Starego Miasta. 

W badaniu ankietowym zostały zebrane odpowiedzi w 
przewyższającej liczbie od osób młodych oraz osób do 55 
roku życia. 

UCZESTNICY KONSULTACJI     

Punkt konsultacyjny: targowisko miejskie 17 września 2019 r. 
fot. Joanna Lewandowska  



Punkt konsultacyjny: Plac Wolności
21 września 2019 r., fot. Joanna Lewandowska 

Spotkanie otwarte w formule World Café podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego
8 września 2019 r., fot. Julita Augustyniak 



WNIOSKI Z KONSULTACJI



Wnioski ogólne, dotyczące całego obszaru opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Uczestnicy konsultacji najczęściej wskazywali na:  

o niedostateczną ilość miejsc do spotkań, tj.

ogródki gastronomiczne, kawiarnie, restauracje; 

o niewykorzystanie lokali w parterach kamienic; 

o mało zieleni na obszarze Starego Miasta; 

o stworzenie przestrzeni służącej rekreacji np.  doposażenie 

w ławki i obiekty małej architektury, place zabaw dla 

dzieci; 

o utworzenie miejsc usługowych np.  żłobek, przedszkole, 

szkoła tańca; 

o utworzenie miejsc dla młodzieży np. kręgielnia, 

dyskoteka, 

o adaptacja niewykorzystanych budynków pod lokale 

usługowe;  

WNIOSKI 

o wzmożony ruch samochodów w centrum;

o zapełnienie uliczek miasta samochodami, brak miejsc 

parkingowych; 

o niewielki procent odnowionych kamienic; 

o nawiązywanie do lokalnej kultury i tradycji; 

o utworzenie miejsca pamięci poświęconej społeczności żydowskiej;

o wyeksponowanie niektórych wnętrz kwartałów zabudowy; 

o organizację miejskich wydarzeń plenerowych na placu targowiska; 

o planty i park przy Domu Kultury jako wizytówka miasta; 

o wprowadzenie roweru miejskiego z usytuowaniem stacji do 

wypożyczenia rowerów w okolicach Placu Wolności; 

o wyznaczenie pasów dla rowerów na jezdniach, taj jak zostały 

wyznaczone na osi ul. 3 Maja – ul. Grunwaldzka – ul. Sienkiewicza;

o dopuszczenie ruchu rowerów na Plantach Jana Pawła II; 



Dwie koncepcje na zagospodarowanie miejsca:

Pierwsza: aby wyburzyć nieużytkowane obiekty znajdujące się przy Kościuszki 
i zaprojektować miejsce „od nowa”.

Druga, aby wyremontować przynajmniej część starych budynków i 
zaadaptować na lokale o innym przeznaczeniu.

Propozycje na zagospodarowanie wskazanego miejsca:

• zorganizowanie lokalnego targowiska;

• stragany na produkty wiejskie (regionalne);

• miejsce przeznaczone na warsztaty artystyczne dla starszych i młodzieży,

• miejsce zabaw dla dzieci;

• udostępnienie miejsca pod kino plenerowe z możliwością sytuowania food 
trucków;

• wyznaczenie nowych miejsc parkingowych lub budowa parkingu 
wielopoziomowego;

• obiekty rozrywkowe tj. kręgielnia; park trampolin;

• teren z zielenią, „psi park”, mini ZOO;

• obiekty gastronomiczne, restauracje z ogródkiem, stoliki pod drzewami;

• obiekty nawiązujące do historii żydowskiej, powiązanej z tym miejscem –
restauracje koszerne, wystawy;

• miejsce z toaletą publiczną;

TEREN PRZY WAŁACH KOŚCIUSZKI 

Punkt konsultacyjny: teren miejski przy Wałach Kościuszki  10 września 2019 r. 
Fot. Joanna Lewandowska 

http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa/stare-miasto-od-nowa/4513-relacja-z-punktu-konsultacyjnego-10-09-2019-r.html



BUNKIER PRZY ULICY PODZAMCZE

Punkt konsultacyjny: bunkier przy ulicy Podzamcze 15 września 2019 r.
Fot. Joanna Lewandowska 

Propozycje na zagospodarowanie wskazanego miejsca:

Wykorzystanie istniejącego obiektu, adaptując go pod następujące 
przeznaczenie:

• klub nocny, dyskoteka lub sala bankietowa obsługująca większe 
uroczystości (wesela, rocznice);

• winiarnia, nocny bar z winami;

• myjnia samochodowa w miejscu istniejących zadaszeń;

• lokale gastronomiczne, np. kawiarnie z ogródkami zewnętrznymi;

• „dach zielony” – uporządkować zieleń na dachu, stworzyć miejsce 
spotkań dla młodzieży, „ogród społeczny” np. taras restauracyjno-
widokowy;

• miejsce promocji produktów lokalnych i regionalnych;

• zamknięty, zadaszony plac zabaw dla dzieci – bawialnia lub żłobek dla 
dzieci;

• galeria sztuki z wystawami;

• sklep spożywczy;

• przywrócenie sklepu i serwisu z rowerami;

• wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.

http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa/stare-miasto-od-nowa/4529-relacja-z-punktu-konsultacyjnego-15-09-2019-r.html



TARGOWISKO MIEJSKIE

Punkt konsultacyjny: targowisko miejskie 17 września 2019 r. 
Fot. Joanna Lewandowska 

Propozycje na zagospodarowanie wskazanego miejsca:

• pozostawienie funkcji targowiska na placu,

• przeznaczyć plac pod organizacje dużych imprez
w mieście np. koncertów plenerowych, festiwali, 

• dostosować plac do organizacji imprez plenerowych,
nie dopuścić do „zabudowania placu,

• wyremontować istniejące zaplecze obsługujące targowisko
tj. toalety i przymierzalnie, 

• wybudować zadaszony obiekt „mini halę targową”,

• zagospodarować plac jednakowymi pawilonami handlowymi 
przenośnymi, 

• wprowadzić gastronomię, 

• przywrócić poprzednią funkcję miejsca, przeznaczając teren 
placu pod budowę odkrytego basenu w sezonie letnim, 

• doposażyć teren w obiekty małej architektury: 

stojaki na rowery, kosze na odpady , ławki, miejsce dla 
osoby pobierającej opłatę za korzystanie z parkingu, 

• uporządkować dojście na teren targowiska, 

• dostosować formę i wygląd budynków do zabytkowych obiektów 
domu kultury.  

http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa/stare-miasto-od-nowa/4530-relacja-z-punktu-konsultacyjnego-17-09-2019-r.html



KAMIENICA RYNEK 9 

Punkt konsultacyjny: kamienica Rynek 9 (Staromiejska) 21 września 2019 r.
Fot. Joanna Lewandowska 

Propozycje na zagospodarowanie wskazanego miejsca:

• odrestaurowanie i wyremontowanie kamienicy, 

• przywrócenie funkcji budynku tj. restauracja na parterze, na 
piętrach budynku hotel lub mieszkania pod wynajem, 

• obiekt gastronomiczny z lokalnymi daniami oraz muzyką, 

• wielofunkcyjność budynku” różne przeznaczenie pięter np. 
mieszkania, gabinety lekarskie, pokoje zabaw dla dzieci, 
przedszkole, szkoła tańca itp. 

• przerobienie kamienicy jako mini galerie, dyskotekę lub klub, 

• „kącik” dla artystów, kontynuacja Ogólnopolskiego Przeglądu 
Sztuki Współczesnej „FORMA”, pracownia malarska lub 
fotograficzna, 

• miejsce spotkań i prób dla muzycznych zespołów 
młodzieżowych,  

• sceneria dla filmowców, 

• obiekt jako oddział „Muzeum Ziemi Rawickiej” lub czytelni i 
biblioteki miejskiej.  

http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa/stare-miasto-od-nowa/4540-podsumowanie-punktów-konsultacyjnych-21-09-2019-r.html



PLAC WOLNOŚCI

Punkt konsultacyjny: Plac Wolności  21 września 2019 r.
Fot. Joanna Lewandowska 

http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa/stare-miasto-od-nowa/4540-podsumowanie-punktów-konsultacyjnych-21-09-2019-r.html

Propozycje na zagospodarowanie wskazanego miejsca:

• ożywienie przestrzeni, poprzez nasadzenie większej ilości 
roślin, 

• większa staranność o zieleń, 

• stworzenie bezpieczne miejsca, zwiększenie patroli policji, 

• utworzenie miejsca rozrywki dla młodzieży typu skate park, 

• oddzielenie i wyróżnienie miejsca reprezentacyjnego z 
pomnikiem Tadeusza Kościuszki od obiektów 
zlokalizowanych na Placu Wolności, 

• wyburzenie pawilonów,

• odnowienie elewacji pawilonów, upiększenie muralami,

• przebudowa pawilonów, wprowadzenie dodatkowych funkcji 
np. kawiarenka, salon gier lub przeszklone biura, 

• Utworzenie na dziedzińcu zielonego „miejsca spotkań”, 
zorganizować wspólny ogródek restauracyjny dla wszystkich 
lokali usługowych, 

• wprowadzenie ławek z oparciami, np. fontanny w przestrzeni 
reprezentacyjnej, 

• wprowadzenie stacji roweru miejskiego lub hulajnogi. 



Wszystkie opinie oraz pomysły uczestników 
konsultacji, zebrane podczas otwartego spotkania

w parku przy Domu Kultury, a także w plenerowych 
stoiskach, zostaną przeanalizowane oraz przekazane 

projektantom  planu miejscowego dla obszaru Starego 
Miasta w Rawiczu.

Artykuły podsumowujące spotkania konsultacyjne 
zostały opublikowane na stronie internetowej 

www.rawicz.pl/staremiastoodnowa
w zakładce: „AKTUALNOŚCI”. 

Wnioski i opinie zostały zebrane w raporcie 
podsumowującym proces konsultacyjny.

Informacje dotyczące procedowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego będą aktualizowane 

na stronie internetowej poświęconej tematyce 
konsultacji społecznych oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz:

http://bip.rawicz.pl/artykuly/907/miejscowe-plany-
zagospodarowania-przestrzennego-od-roku-2018

Podsumowanie spotkania w formule World Café podczas Rawickiego Jarmarku Historycznego
8 września 2019 r., fot. Michał Ciesielski

PODSUMOWANIE

http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa


INFORMACJE O KONSULTACJACH 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

URZĄD MIEJSKI GMINY RAWICZ

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU 

ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

KOORDYNATOR PROJEKTU – JOANNA LEWANDOWSKA 

E-MAIL: j.lewandowska@rawicz.eu

TEL. 65 546 54 38 

REALIZATORZY PROJEKTU PZRESTRZEŃ DLA PARTYCYPACJI:  

PRACOWANIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 

ZWIĄZEK MIAST POLSKICH 

mailto:j.lewandowska@Rawicz.eu


DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE OPINIE!



AKCJA INFORMACYJNA



Spotkania informacyjne z Radą Osiedla Stare Miasto
Oraz jednostkami i instytucjami gminnymi 

AKCJA INFORMACYJNA

Plakat informacyjny 

Plakaty, ulotki, banery informacyjne  

Spoty radiowe w regionalnym radio „Radio Elka” 

Ogłoszenia w prasie oraz informatorze Gminy Rawicz

Ogłoszenia w mediach społecznościowych
konto na Facebooku Rawicz: Stare Miasto – konsultacje społeczne 

Konferencja prasowa z udziałem burmistrza 

Ogłoszenia na stronie internetowej  
www.rawicz.pl/staremiastoodnowa

Ulotka informacyjna

http://www.rawicz.pl/staremiastoodnowa


Ogłoszenia w mediach społecznościowych 

Artykuł w informatorze Gminy Rawicz „gazeta RAWICKA” 

AKCJA INFORMACYJNA



Ogłoszenia na stronie internetowej www.Rawicz.pl/staremiastoodnowaArtykuły informacyjne na portalu www.rawicz24.pl

AKCJA INFORMACYJNA



Plan emisji spotów radiowych w „Radio Elka” informujących o konsultacjach społecznych w Rawiczu Konferencja prasowa z udziałem Burmistrza Gminy Rawicz w dniu 28.08.2019 r.  

AKCJA INFORMACYJNA



Informacje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Starego Miasta oraz planowanych w okresie powakacyjnym
konsultacjach społecznych, zostały przekazane mieszkańcom  w punkcie Gminy Rawicz,
podczas odbywającego się Święta Rawicz w dniach 6-7 lipca 2019 roku.

Każdy mieszkaniec mógł wyrazić swoją opinię oraz wskazać propozycje zagospodarowania
przestrzeni miejskiej, umieszczając swoje pomysły na przygotowanych mobilnych 
tablicach z wizualizacjami trenów na starówce – Placem Wolności, targowiskiem 
miejskim, kamienicą Rynek 9, bunkrem przy ulicy Podzamcze oraz terenem miejskim 
przy Wałach Kościuszki graniczącym z parkingiem przy Starostwie Powiatowym.

AKCJA INFORMACYJNA


