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O CO PYTALIŚMY?



Przedmiotem konsultacji społecznych był

projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Lublina na lata 2020-2029. 

Zapytaliśmy o opinię na temat 

zaproponowanych granic obszaru 

rewitalizacji, kierunków planowanych działań 

oraz mechanizmów wdrażania programu. 

O CO PYTALIŚMY?

Załącznik graficzny do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji – granice obszaru



Przedmiotem konsultacji był projekt 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Lublina na lata 2020-2029. 

Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni 

program działań, którego fundamentem jest 

szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji 

w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i 

środowiskowej. Program określa na 

podstawie wyników diagnozy cele 

rewitalizacji oraz kierunki działań, za 

pośrednictwem których wskazany obszar 

ma zostać wyprowadzony ze stanu kryzysu. 

Jego realizacja ma stworzyć warunki do 

zrównoważonego rozwoju. Dokument 

zawiera również opis przedsięwzięć, które 

będą realizowane na obszarze rewitalizacji. 

Celem konsultacji społecznych było  

poznanie opinii interesariuszy 

rewitalizacji oraz zebranie propozycji        

i uwag do projektu dokumentu. 

Konsultacje trwały od 12 sierpnia do 27 

września 2020 roku. 

O CO PYTALIŚMY?



KALENDARIUM



Start konsultacji społecznych     // 12 sierpnia 2020 r.

Otwarte spotkanie konsultacyjne w Ratuszu  // 7 września godz. 16:30

Warsztaty z pisania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji z wykorzystaniem platformy 

ZOOM    // 14 września, godz. 18:00 

Zakończenie konsultacji społecznych   //  27 września 

Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej    // 12 sierpnia do 27 września 

KALENDARIUM



Informacja o konsultacjach



Spotkanie konsultacyjne 7 września 2020 r. 



CO USŁYSZELIŚMY? 



Otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 7 września 2020 r. miało charakter informacyjny oraz 

dyskusyjny. Służyło przedstawieniu projektu GPR, a przede wszystkim poznaniu opinii mieszkańców 

Lublina, w szczególności mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji. W spotkaniu wzięło udział 13 

osób. Głównie byli to przedstawiciele Rad Dzielnic oraz mieszkańcy zainteresowani tematyką rewitalizacji. 

Natomiast 14 września 2020 r. odbyły się warsztaty  on-linie z wykorzystaniem platformy ZOOM, w 

warsztatach wzięło udział 8 osób m.in. przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji, Rad Dzielnic oraz 

mieszkańcy.

Oba spotkania poprowadził Pan Rajmund Ryś – autor opracowania. 

UCZESTNICY



W toku konsultacji społecznych wpłynęło wiele uwag o 
różnym charakterze, m.in. 

- podniesienie kwot na działania rewitalizacyjne;

- zwiększenie liczby przedsięwzięć w dzielnicach 
objętych obszarem rewitalizacji;

- przedsięwzięcia polegające na modernizacji 
gminnego zasobu komunalnego na obszarze 
rewitalizacji;

- aktywna gospodarka nieruchomościami na obszarze 
rewitalizacji;

- wsparcie powstawania i działania na obszarze 
rewitalizacji podmiotów ekonomii społecznej;

- rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z obszaru 
rewitalizacji;

- organizacja wszelkich działań aktywizacyjnych oraz 
integracyjnych.

OPINIE I POMYSŁY



WNIOSKI I REKOMENDACJE 



WNIOSKI

Zastosowane formy konsultacji pozwoliły na 

przekazanie mieszkańcom informacji o 

zachodzącym procesie rewitalizacji, a przede 

wszystkim zapoznanie się z opiniami 

interesariuszy rewitalizacji oraz rozwinięcie 

dialogu między podmiotami zaangażowanymi  

w ten proces oraz ich integrację. 



CO DALEJ?



Po uwzględnieniu uwag oraz opinii, 

które wpłynęły podczas konsultacji projekt 

uchwały przyjmującej Gminny Program 

Rewitalizacji zostanie skierowany na sesję Rady 

Miasta. 



Wszelkie informacje dotyczącego dalszego 

przebiegu procesu rewitalizacji oraz               

projektu dokumentu dostępne będą na 

stronie:

https://lublin.eu/lublin/przestrzen-

miejska/rewitalizacja/

CO DALEJ?



INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

BIURO REWITALIZACJI I KLIMATU URZĄD MIASTA 

LUBLIN

KONSULTACJE ZREALIZOWALI:

BIURO REWITALIZACJI I KLIMATU

BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ 



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!



ZAŁĄCZNIK DO

RAPORTU Z KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI 

DLA LUBLINA NA LATA 2020-2029

Załącznik do raportu z konsultacji 

społecznych 

12 sierpnia do 27 września 2020 r. 


