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1.

Informacje wstępne

Raport podsumowujący konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Lubartów na lata 2017-2023 (GPR) został sporządzony zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023). Przedmiotowe
konsultacje wynikają z art. 17 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy oraz art. 54 ust. 2 i art. 47 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).
Gmina Lubartów, na wniosek Wójta Gminy Lubartów, przystąpiła do opracowania dokumentu
pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubartów na lata 2017-2023”, zgodnie ze
ścieżką ustawową. W związku z powyższym, w pierwszej kolejności należało sporządzić
opracowanie pn. „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji w Gminie Lubartów”, stanowiącej załącznik do projektu uchwały o wyznaczeniu
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie gminie Lubartów.
2.

Podstawa prawna

Zgodnie z informacją Wójta Gminy Lubartów konsultacje społeczne projektu uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzone
zostały w terminie od 7 lutego do 10 marca 2017 roku.
Obwieszczenie o konsultacjach projektu uchwały wraz ze stosownymi załącznikami
umieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji zgodnie z zapisami ustawy
o rewitalizacji tj. na stronach internetowych: na stronie głównej gminy www.gminalubartow.pl, stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. Na stronie internetowej
udostępniony został również formularz konsultacyjny do zgłaszania uwag do projektu
uchwały. Ponadto informacje o konsultacjach dostępne były w Referacie Centrum Obsługi
Inwestora w Urzędzie Gminy Lubartów. Dodatkowo, w sposób zwyczajowo przyjęty, treść
obwieszczenia wywieszona została na tablicach informacyjnych zlokalizowanych w
sołectwach gminy oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Wszyscy zainteresowani tematyką objętą w konsultacjach mieli możliwość zgłaszania swoich
uwag do dnia 10 marca 2017 roku w formie elektronicznej poprzez wysłanie wypełnionej
ankiety na adres mailowy: coi@gmina-lubartow.pl bądź też w formie ustnej lub pisemnej
poprzez złożenie uzupełnionej ankiety w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubartów, ul. Lubelska
18A, 21-100 Lubartów.
Konsultacje odbyły się zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.
zm.).Wyniki konsultacji stały się podstawą dalszych prac nad dokumentem.
Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 7 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy
Lubartów, ul. Lubelska 18A, 21-100 Lubartów. W spotkaniu uczestniczyło zaledwie 11 osób.
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Podczas spotkania omówiona została diagnoza społeczno-gospodarcza i przestrzenna
gminy Lubartów obrazująca zróżnicowanie wewnątrzgminne zjawisk, procesów i problemów
poszczególnych terenów. Zaprezentowane zostały także obszary, które wstępnie
zakwalifikowano do działań rewitalizacyjnych na najbliższe lata, jako podstawę do ich
uszczegółowienia w procesie konsultacji społecznych. Do wstępnie wyznaczonych obszarów
zdegradowanych podlegających dalszemu uściśleniu w procesie konsultacji społecznych
zaliczono sołectwa: Brzeziny, Annobór, Nowodwór, Skrobów, Skrobów – Kolonia, Wola
Lisowska oraz Wola Mieczysławska. Nagromadzenie problemów społecznych
współwystępujących z problemami gospodarczymi, przestrzenno – funkcjonalnymi,
technicznymi i środowiskowymi, a także z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego
gminy, wstępnie wyznaczone obszary rewitalizacji objęły sołectwa: Brzeziny (z wyłączeniem
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i terenów leśnych), Annobór (z wyłączeniem
terenów leśnych), Nowodwór (z wyłączeniem kompleksu leśnego Kozłowieckiego Parku
krajobrazowego oraz obszaru b. m. Lubartów), Skrobów, Wola Lisowska (z wyłączeniem
terenów leśnych) oraz Wola Mieczysławska (z wyłączeniem terenów leśnych). Podczas
konsultacji społecznych Wójt Gminy Lubartów oraz Przewodniczący Rady Gminy Lubartów
zgłosili wniosek dotyczący powiększenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji o
obszar w sołectwie Nowodwór – Piaski, obejmujący wyrobisko po eksploatacji piasków i
żwirów o powierzchni 20 ha.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, w skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary
występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe (w tym
powydobywcze), wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane w nich działania są ściśle
powiązane z celami rewitalizacji. Uwaga dotycząca rozszerzenia obszaru zdegradowanego i
obszaru rewitalizacji o teren znajdujący się w sołectwie Nowodwór – Piaski (bezpośrednio
przyległy do obszaru rewitalizacji – sołectwo Nowodwór) została uwzględniona bez
przekraczania warunków brzegowych dla programów rewitalizacji.
Przeprowadzono także anonimowe badanie ankietowe, które miało na celu zdiagnozowanie
oraz wskazanie lokalizacji, koncentracji, charakteru oraz skali problemów występujących na
obszarze Gminy Lubartów. Dzięki niemu możliwe było poznanie preferencji i oczekiwań
społeczności lokalnej w zakresie efektów planowanej rewitalizacji. W trakcie badań uzyskano
21 wypełnionych kwestionariuszy przez mieszkańców gminy Lubartów, z czego 20
respondentów to mieszkańcy sołectwa Nowodwór – Piaski, a 1 respondent - sołectwa
Mieczysławka. Jako obszary o kumulacji zjawisk niepożądanych i wymagających podjęcia
interwencji, w ramach działań rewitalizacyjnych, oprócz wymienionych powyżej sołectw
wskazane również zostały sołectwa Nowodwór-Piaski oraz Nowodwór. Wyznaczenie
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpiło w dniu 27 marca 2017 roku
Uchwałą Nr XXVIII/191/17 Rady Gminy Lubartów.
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W dniu 12 czerwca 2017 roku Rada Gminy Lubartów przyjęła Uchwałę Nr XXX/202/17 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubartów
na lata 2017-2023, który obejmuje obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą z dnia 27 marca
2017 roku. Proces partycypacji społecznej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
prowadzony był w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań interesariuszy (tj. mieszkańców,
przedsiębiorców oraz organizacji społecznych) z obszarów rewitalizacji. W związku z tym na
stronie internetowej gminy zamieszczona została Karta projektu rewitalizacyjnego. W dniach
07.06. – 21.06.2017 roku interesariusze rewitalizacji (w tym: mieszkańcy, przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe) mieli możliwość zgłoszenia propozycji własnych projektów
rewitalizacyjnych. Efektem końcowym całego procesu było zaplanowanie działań
rewitalizacyjnych spójnych ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników tych obszarów.
Zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji przyjęto następujące formy konsultacji
społecznych: spotkania informacyjne z interesariuszami rewitalizacji na każdym z obszarów,
debata z grupami przedstawicielskimi, zbieranie uwag w formie ustnej oraz papierowej i
elektronicznej.
Spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów polegały na informowaniu o etapach
tworzenia GPR. Podczas spotkań konsultacyjnych w poszczególnych sołectwach
przeprowadzono dyskusję metodą Democs. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie
z moderatorem dyskutowali nad celami rewitalizacji najbardziej odpowiadającymi ich
potrzebom. Moderator spotkania prezentował propozycję wizji oraz celów rozwoju obszarów
rewitalizacji wraz z identyfikacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych w każdym z obszarów
rewitalizacji. Następnie zaprezentowane zostały eksperckie propozycje celów, które zostały
skonfrontowane z sugestiami mieszkańców. Cele wypracowane podczas spotkania i cele
eksperckie pokrywały się z wyobrażeniami społeczności lokalnej.Przedstawiono cele oraz
zasady prowadzenia rewitalizacji na terenie gminy Lubartów. Zamierzeniem szerokiej
kampanii informacyjnej było dotarcie do interesariuszy rewitalizacji, w tym do grup
przedstawicielskich i organizacji pozarządowych skupionych przede wszystkim na
działaniach społecznych. I tak spotkania konsultacyjne ze społecznością lokalną miały
miejsce w sołectwach:

Wola Lisowska, dnia 14.07.2017r., liczba osób: 8
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Wola Mieczysławska, dn. 20.07.2017r, liczba uczestników – 20 osób

Nowodwór, Nowodwór – Piaski, 17.07.2017, liczba osób 12

Annobór, dn. 17.07.2017r, liczba osób 8
Konsultacje społeczne dotyczące wyłożenia projektu Gminnego Projektu Rewitalizacji oraz
projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji odbyły się w dniach 27.07. – 21.08.2017r., zaś warsztaty i prezentacja w/wym.
dokumentów odbyła się w dniu 28.07.2017r.
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Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu Gminnego Projektu Rewitalizacji oraz
projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji nie wpłynęły uwagi, jak i wnioski do projektu dokumentu.
Należy podkreślić, iż odbyte konsultacje społeczne, jak również przeprowadzone spotkania
ze społecznością lokalną i otwarte spotkania dla grup przedstawicieli, w tym organizacji
pozarządowych nie nastrajają optymistycznie. Zarówno partycypacja społeczności lokalnej
poprzez uzyskane wyniki badań ankietowych w tworzeniu dokumentu strategicznego tj
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji była znikoma. Podobnie przeprowadzone
spotkania oraz bezpośrednie rozmowy z nielicznymi mieszkańcami gminy uczestniczących w
konsultacjach, świadczą o bardzo niskim zaangażowaniu i partycypacji społecznej w
odniesieniu do spraw rewitalizacji.
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