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1. 

Wprowadzenie 

1.1 

 

Przedmiot konsultacji i podstawa prawna. 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Miasta Tomaszów 

Lubelski na temat proponowanego wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, stanowiącego podstawę do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Tomaszów Lubelski  Na lata 2021-2026. 

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu  Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie: Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), „Wytycznych w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” wydanych przez Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju (Warszawa, 2 sierpień 2016 r.); art.5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2020.0.713)   

 

1.2 

 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli interesariusze, w szczególności: 

mieszkańcy obszaru rewitalizacji i mieszkańcy miasta oraz właściciele, użytkownicy 

wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na 

obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe 

i towarzystwa budownictwa społecznego, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić 

na obszarze miasta działalność gospodarczą, podmioty prowadzące lub zamierzające 

prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy 

nieformalne, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organy władzy publicznej, 

podmioty, inne organy władzy publicznej realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

 

1.3 

 Termin konsultacji . 
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Konsultacje społeczne dotyczące projektu  Uchwały Rasy Miasta Tomaszów Lubelski 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski  przeprowadzono w terminie od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia  

6 stycznia 2022 r. zgodnie z ogłoszeniem z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

1.4  

Forma i tryb konsultacji 

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na terenie Miasta Tomaszów Lubelski do opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026, rozpowszechniana była poprzez:  

 Stronę internetową Miasta Tomaszów Lubelski, 

 BIP,  

 w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski,  

 w mediach społecznościowych, 

 w lokalnej prasie . 

 Od dnia 7 grudnia 2021 r. do dnia 6 stycznia 2022 r., przeprowadzono badania     

w następujących formach: 

1.  Zbierano oceny w formie przygotowanej ankiety: 

- w formie elektronicznej, ankiety dostępne były na stronie Urzędu Miasta Tomaszów 

Lubelski;  

- w formie papierowej- dostępne były w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski 

 w godzinach pracy Urzędu. 

Ankieta składała się z pytań zamkniętych podlegających punktacji oraz  pytań otwartych.  

Zbierano uwagi i wnioski w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem ankiety 

oraz formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze oraz ankiety  można było 

dostarczyć: 

- drogą elektroniczną na adres e-mail: umtomaszow@tomaszow-lubelski.pl, wpisując  

w tytule „Konsultacje społeczne – Projekt Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Miasta Tomaszów Lubelski 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski 

Miasto Tomaszów Lubelski 
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ul. Lwowska 57 

22-600 Tomaszów Lubelski 

z dopiskiem: Konsultacje społeczne – Projekt Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski 

- bezpośrednio w sekretariacie urzędu do pok. nr 35, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów 

Lubelski w godzinach pracy Urzędu. 

 

2. Zorganizowano otwartą debatę z interesariuszami rewitalizacji, która umożliwiła 

omówienie projektów dokumentów będących załącznikami do Projektu Uchwały Rady Miasta 

Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na terenie Miasta Tomaszów Lubelski. 

Zaprezentowano: 

 PROJEKT UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów 

Lubelski 

 Załącznik do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Projekt Diagnoza do Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026 

 Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie 

wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar 

zdegradowany 

 Załącznik graficzny do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Wyznaczony obszar 

rewitalizacji 

3. Zbierano uwagi ustne do protokołu w budynku Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski,  

ul. Lwowska 57, 22 - 600 Tomaszów Lubelski, bezpośrednio w sekretariacie w pok. nr 35,  

w godzinach pracy Urzędu. 

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie 

niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego 

powyżej terminu pozostały bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub 

wniosków jest Rada Miasta  w Tomaszowie Lubelskim 

 

Formularz konsultacyjny oraz ankieta były dostępne od dnia 6 grudnia 2021r. 
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Program otwartej debaty w dniu 29 grudnia 2021 r. wyglądał następująco: 

1. Powitanie uczestników spotkania, 

2. Etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, 

3. Podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją,  

4. Prezentacja PROJEKTU UCHWAŁY Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta 

Tomaszów Lubelski, 

5. Prezentacja Załącznika do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: Projekt Diagnoza do 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-

2026, 

6. Prezentacja Załącznika graficznego do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski  

w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: 

Wyznaczony obszar zdegradowany, 

7. Prezentacja Załącznika graficznego do Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji: 

Wyznaczony obszar rewitalizacji, 

8. Omówiono szczegółowo  kryzysowe zjawiska w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzennej oraz środowiskowej, wskazano  potencjały obszaru.  

9. Dyskusja na temat wizji jego rozwoju obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji, celów rozwojowych i przedsięwzięć,  

10. Przypomnienie o toczących się konsultacjach, 

11. Zbierano uwagi ustne  do protokołu w sekretariacie w  budynku Miasta Tomaszów 

Lubelski. 

 

2. Przebieg konsultacji  

Łącznie wypełniono i przekazano do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski  31 ankiet w formie 

papierowej. 

Ankieta - opracowanie danych 

Interesariusze  mieli ocenić w skali od 1., do 5., który z problemów  jest szczególnie ważny 

dla procesu rewitalizacji wyznaczonego obszaru. 

 Dla interesariuszy najistotniejszymi problemami w mieście są kolejno: 

 poprawa stanu infrastruktury technicznej  i drogowej 
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 budowa szlaków turystycznych 

 stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej 

 poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 

 ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości środowiska naturalnego 

 zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej 

 rozwój mikro i małej przedsiębiorczości 

 odnowa, ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

 pozyskanie inwestorów zewnętrznych 

 

1. Wzrost wykształcenia i umiejętności mieszkańców 22,870 8. Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych 3,612 

2. 
Włączenie społeczne osób wykluczonych i/lub 

zagrożonych marginalizacją 
3,322 9. 

Poprawa stanu infrastruktury technicznej  

i drogowej 
3,774 

3. 
Zwiększenie integracji mieszkańców  

i pobudzenie ich aktywności lokalnej 
3,580 10. 

Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej  

i rekreacyjnej 
3,677 

4. Poprawa bezpieczeństwa publicznego 3,451 11. Stworzenie i/lub rozszerzenie bazy sportowej 2,806 

5. 
Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług 

publicznych 
2,967 12. 

Ograniczenie tzw. niskiej emisji i poprawa jakości środowiska 

naturalnego 
3,580 

6. Pozyskanie inwestorów zewnętrznych 3,419 13. 
Odnowa, ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i 

naturalnego 
3,419 

7. Rozwój mikro i małej przedsiębiorczości 3,516 14. Budowa szlaków turystycznych 3,709 

 

Według wyników ankiet analizy przeprowadzonych głównymi celami  procesu rewitalizacji 

Miasta Tomaszów Lubelski winny być kolejno: 

Poprawa infrastruktury technicznej i drogowej 

 poprawa jakości życia mieszkańców, 

 poprawa estetyki przestrzeni publicznych, 

 pudowa nowych szklaków turystycznych, spacerowych i rowerowych, 

 zwiększenie powierzchni obszarów zielonych i poprawa jakości środowiska, ochrona 

przyrody, 

 stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej 

Interesariusze w obszarze rewitalizacji  jako działania konieczne wskazali :  

 remonty chodników i ulic, 

 poprawę estetyki miasta,  

 przystosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów,  

 modernizacja przestrzeni zdegradowanych, 

 stworzenie nowych miejsc pracy poprzez pozyskanie zewnętrznych inwestorów, 
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 zatrzymanie niekorzystnej migracji osób młodych, 

 stworzenie "Banku usług społecznych". 

Spotkania konsultacyjne 

Podczas konsultacji odbyła się debata publiczna w dniu 29 grudnia 2021 roku.  

Uczestnicy zostali powiadomieni stosownym Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Tomaszów 

Lubelski z dnia 6 grudnia 2021 r. 

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski zaprosił Radnych Rady Miasta, przedstawicieli osiedli, 

przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz zainteresowanych 

mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w otwartej debacie dotyczącej projektu Uchwały 

Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski w celu opracowania „Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski  na lata 2021-2026”, która odbyła się  

w dniu 29 grudnia 2021 r o godz. 12,00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie 

Lubelskim.  

Mając na uwadze sytuację epidemiczną związaną z Covid 19 dla mieszkańców 

pozostających w domach oraz tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji 

udostępniono transmisję na żywo oraz aktywny chat. Linki dla uczestników zostały 

opublikowane na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na portalach 

społecznościowych Miasta Tomaszów Lubelski. 

Link do debaty: https://www.facebook.com/ReWizjeTL/videos/1317677472081718 

W spotkaniu konsultacyjnym uczestniczyli mieszkańcy z terenu Miasta Tomaszów Lubelski,   

łącznie  277 osób. Po zapoznaniu się z wynikami Wstępnej Diagnozy Miasta Tomaszów 

Lubelski  uczestnicy wzięli udział w dyskusji, podczas której poruszano kwestię problemów: 

społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych,  dyskutowano nad głównymi 

potrzebami lokalnych społeczności. Podczas spotkania mieszkańcy Miasta mieli możliwość 

zgłaszania własnych pomysłów na działania konieczne na danym obszarze.  

Nie odnotowano wypełnienia i przekazania  drogą mailową do Urzędu Miasta formularzy 

konsultacyjnych dostępnych od dnia 6 grudnia 2021 r. 

Podczas debaty wskazano na konieczność korekty granic obszaru rewitalizacji - 

zgłoszone uwagi uwzględniono. W Projekcie Diagnozy do Gminnego Programu Rewitalizacji 

dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026 zwrócono uwagę na pewne nieścisłości 

które także zostały skorygowane w przygotowywanym dokumencie. 
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 Obszar Śródmieścia wskazany został jako obszar zdegradowany, wskazany będzie jako 

obszar rewitalizacji. Wszelkie podjęte działania w powyższym obszarze będą miały za 

zadanie poprawić jakość życia mieszkańców. 

3. Podsumowanie 

 Przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące Projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Miasta Tomaszów Lubelski pozwoliły poznać opinie i uwagi interesariuszy rewitalizacji 

odnośnie proponowanego obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji. Co więcej, 

umożliwiły mieszkańcom obszarów przeznaczonych do rewitalizacji zaprezentowanie 

głównych potrzeb, a także przedstawienie pomysłów na konkretne działania, jakie powinny 

zostać podjęte na danym obszarze. 

Dziękujemy wszystkim, licznym interesariuszom za uczestnictwo oraz żywą dyskusję 

związaną z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski. 


