
 

 

Raport ze spotkań konsultacyjnych dot. projektu aktualizacji „Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025” 

  

1. Przedmiot spotkań konsultacyjnych.  

2. Przebieg, daty i miejsca przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych.  

3. Kserokopia ogłoszenia prasowego.  

4. Kopia tekstu ogłoszenia internetowego.  

5. Formularz zgłaszania uwag do projektu aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Żyrardowa do roku 2025” 

6. Wykaz uwag i propozycji do projektu Strategii wraz z ich rozstrzygnięciem 

 

1. Przedmiot spotkań konsultacyjnych:  

 

Przedmiotem spotkań konsultacyjnych był projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju 

Żyrardowa do roku 2025 stanowiący aktualizację dokumentu pn. STRATEGIA ROZWOJU 

ŻYRARDOWA DO ROKU 2025. Strategia będzie stanowiła kluczowy dokument definiujący 

kierunki i założenia, mające posłużyć do kształtowania planów inwestycyjnych, a także  

podejmowania kluczowych decyzji dla rozwoju gospodarczego i społecznego Miasta 

Żyrardowa.  

2. Przebieg, daty i miejsca przeprowadzenia spotkań:  

 

Spotkania konsultacyjne odbyły się w terminach: 

 

01.06.2015 spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Żyrardowa do roku 2025. Tematyka spotkania obejmowała aktualizację diagnozy 

oraz zadań zawartych w Strategii.  

Propozycje: 



1. Potrzeba poprawy bazy sportowej  

– remont hali przy Zespole Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie, remont budynku sanitarno-

szatniowego przy Boisku Orlik 2012 - Zespół Szkół Publicznych Nr 1. 

- budowa hali przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 

2. Potrzeba pozyskania dofinansowania na dodatkowe zajęcia edukacyjne: dydaktyczno-

wyrównawcze. 

3. Budowa żłobka lub przystosowanie/remont Miejskiego Przedszkole Nr 9 do pełnienia 

funkcji żłobka i przedszkola. 

4. Potrzeba edukacji ekologicznej mieszkańców Miasta Żyrardowa w tematyce 

zanieczyszczania powietrza. 

5. Budowa kolektora zbiorczego na os. Teklin III. 

6. Poprawa estetyki i wartości technicznych w centrum miasta. 

 

12.06.2015 spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Żyrardowa do roku 2025. Tematyka spotkania obejmowała aktualizację zadań 

zawartych w Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025. Podczas spotkania skupiono się na 

CELU STRATEGICZNYM I: Ciągła poprawa warunków życia mieszkańców oraz 

następujących celach operacyjnych i zadań w ich zakresie: 1. Poprawa warunków 

mieszkaniowych, 2. Stwarzanie warunków dla zapewnienia wysokiego poziomu edukacji na 

wszystkich etapach kształcenia, 8. Dążenie do rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej oraz jej 

wszechstronnego wykorzystania, 9. Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście,        

10. Poprawa skomunikowania Żyrardowa z regionem i krajem. 

Wnioski: 

1. Aktualizacja zadania w ramach celu operacyjnego 1. Poprawa warunków 

mieszkaniowych - 1.4 Tworzenie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych m.in. 

na terenach: Eko-Parku na os. Wschód przy ul. Skrowaczewskiego i ul. M. Nietrzebki, 

lasku na os. Żeromskiego przy ul. Ks.S. Konarskiego i ul. Gen. Sosabowskiego, lasku 

na os. Miedzyborów przy ul. M.K. Ogińskiego, J. Procnera, 

2. Usunięcie zadania 2.5 Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bazy lokalowej szkół 

ponadgimnazjalnych. 

3. Aktualizacja zadania w ramach celu operacyjnego 2. Stwarzanie warunków 

dla zapewnienia wysokiego poziomu edukacji na wszystkich etapach kształcenia – 2.6 



Dążenie do lokalizacji na terenie miasta ośrodków badawczo-rozwojowych 

w szczególności z dziedzin dziedzictwa przemysłowego, architektury i urbanistyki, 

historii sztuki i włókiennictwa. 

4. Uzupełnienie o nowe zadanie 2.7 Współpraca z ośrodkami badawczo-rozwojowymi 

i uczelniami wyższymi w celu realizacji zadań edukacyjnych dla mieszkańców 

Żyrardowa 

5. Aktualizacja zadania w ramach celu operacyjnego 8. Dążenie do rozwoju bazy 

sportowo-rekreacyjnej oraz jej wszechstronnego wykorzystania – 8.3 Modernizacja 

terenów zielonych – starego parku przy ul. Piastowskiej. 

6. Usunięcie zadania 9.2 Zachowanie procentowego udziału terenów zieleni miejskiej 

w ogólnej powierzchni miasta. 

7. Aktualizacja zadania w ramach celu operacyjnego 9. Poprawa stanu środowiska 

naturalnego w mieście – 9.4 Zagospodarowanie i renaturyzacja cieków wodnych 

na terenie miasta, w szczególności obszaru Górnego Stawu na terenie Bielnika 

8. Usunięcie zadania 9.6 Rozszerzenie zakresu selektywnej zbiórki odpadów 

9. Aktualizacja zadania w ramach celu operacyjnego 10 Poprawa skomunikowania 

Żyrardowa z regionem i krajem – 10.1 Podejmowanie działań na rzecz zmiany 

przynależności Miasta Żyrardowa do instytucji z zakresu sadownictwa i administracji 

publicznej usytuowanych na terenie Warszawy oraz Obszaru Metropolitarnego 

Warszawy. 

 

03.07.2015r spotkanie Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 oraz przedstawicieli Jednostek Miasta. Tematyka 

spotkania obejmowała aktualizację zadań zawartych w Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 

2025. Podczas spotkania skupiono się na pisemnym zaprezentowaniu pożądanych zadań w 

czterech płaszczyznach: społecznej, gospodarczej, przestrzeni publicznej, inwestycji 

infrastrukturalnych (propozycje do wglądu w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych 

UMŻ) 

14.01.2016r. spotkanie mieszkańców oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025, a także przedstawicieli Jednostek 

Miasta. Spotkanie obejmowało prezentację projektu zaktualizowanej Strategii przedstawionej 

przez przedstawiciela Urzędu Miasta Żyrardowa. Druga część spotkania została poświęcona 

dyskusji, był to czas przeznaczony na pytania i wypowiedzi mieszkańców. Każdy 



zainteresowany miał szanse wnoszenia uwag/wniosków na przygotowanych formularzach, w 

dniu 14.01.2016r., nie spłynęły żadne pisemne uwagi/wnioski. 

Propozycje nieformalne - ustnie przedstawione przez uczestników spotkania: 

- rozwój Żyrardowa w kierunku Turystyki 

- internet szerokopasmowy w całym mieście 

- rozszerzenie Strategii o kwestię technologii w kontekście INTELIGENTNE MIASTA – 

SMART CITY 

- wprowadzenie bloku zagadnień społecznych dot. seniorów 

- uszczegółowienie zagospodarowania inwestycji wokół autostrady 

- uszczegółowienie kwestii poprawy warunków życia 

- nawiązanie ścisłej współpracy z sąsiednimi gminami (wspólne opracowanie 

zagospodarowania obszaru autostrady) 

- rozbudowa infrastruktury sanitarnej – uszczegółowienie do rozbudowy infrastruktury 

sanitarnej osiedla Teklin 

- brak wspólnego biletu aglomeracji warszawskiej (współpraca z Grodziskiem Mazowieckim 

w sprawie SKM) 

- potrzeba inwestycji z zakresu kultury np. utworzenie ośrodka designe 

Po spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 14.01.2016 do Wydziału Rozwoju i Funduszy 

Zewnętrznych, dnia 19.01.2016r. wpłynął formularz konsultacyjny, którego nadawcą jest 

Samorząd Mieszkańców Nr 7, wniesiono następujące uwagi: 

- w zadaniu Rozbudowa sieci kanalizacyjnych, zgodna z opracowaną koncepcją, należy 

uszczegółowić, iż to przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach III etapu gospodarki 

wodno-ściekowej w latach 2016-2020 z wykorzystaniem środków unijnych dla osiedla Teklin 

I, Teklin II, Teklin III, Teklin IV 

- w zadaniu Podejmowanie działań na rzecz zwiększenia ilości policyjnych patroli pieszych 

należy uszczegółowić o zapis Przejście KPP w Żyrardowie do Garnizonu Warszawskiego.  

- dodać zadanie Zwiększenie dostępu do darmowego, bezprzewodowego internetu ze 

zwiększeniem  szybkości transmisji i transferu. 

Od 16.10.2015 do 6.11.2015 mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektem 

Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa do roku 2025 zamieszczonym na stronie 

internetowej Miasta Żyrardowa. Mieszkańcy mogli wnosić ewentualne uwagi na 

przygotowanym do tego celu formularzu. Wypełniony formularz należało przesłać 

elektronicznie na adres: wydzial.ue@zyrardow.pl lub pisemnie na adres: Wydział Rozwoju i 



Funduszy Zewnętrznych, Urząd Miasta Żyrardowa, pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów. 

Przekazane uwagi oraz propozycje, zostały przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, 

tj. możliwych do zastosowania ze względów społecznych, prawnych i finansowych zostały 

uwzględnione.  

 

 

 


