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1. Wprowadzenie  
 

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Miasta Tomaszów 

Lubelski na temat opracowywanego dokumentu -  Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta 

Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026. Konsultacje społeczne dotyczyły projektu Uchwały 

Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie projektu dokumentu: „Gminny Program 

Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026" 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie: Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.2021.485 t.j.), „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.2022.559 t.j. z późn. zm.) 

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, 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 
 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski 

w sprawie projektu dokumentu: "Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2021-2026" przeprowadzono w terminie 13.05.2022 r. do dnia 14.06.2022r. 

zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta z dnia 5 maja 2022 r.  



 

1.4 Forma i tryb konsultacji 
 

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta 

Tomaszów dokumentu - Gminny Program Rewitalizacji dla 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.  

 

Od dnia 13.05.2022 r. do dnia 14.06.2022r., 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.  

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 Gminnego Programu Rewitalizacji”, 

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 57; 

22 - 600 Tomaszów Lubelski, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji”, 

- bezpośrednio w sekretariacie urzędu do pok. nr 23, w budynku Urzędu Miasta Tomaszów 

Lubelski w godzinach pracy urzędu.  

Łącznie wypełniono i przekazano do Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski 32 ankiety w formie 

papierowej.  



Według wyników ankiet, większość mieszkańców popiera opracowywany dokument oraz 

rozwiązania zaproponowane w szczegółowym opisie zadań rewitalizacyjnych. 

Celem Ankiety było pozyskanie opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021  2026 zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 r.  

Dlatego też poproszono mieszkańców o ocenę przedsięwzięć społecznych - miękkich 

w obszarze rewitalizacji na terenie Miasta Tomaszów Lubelski oraz działań inwestycyjnych.  

Zastosowano skalę: 

 Zdecydowanie się zgadzam  

 Raczej się zgadzam  

 Nie mam zdania  

 Raczej się nie zgadzam  

 Zdecydowanie się nie zgadzam  

Ankieta przewidywała także miejsce, w  którym mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi.  

Zdecydowanie tak działania miękkie poparło 27 badanych, raczej się zgodziło z 

proponowanymi działaniami 3 interesariuszy. Nie posiadał zdania jeden z badanych, raczej nie 

zgadzał się także jeden z uczestników badania ankietowego. 

Odnośnie działań inwestycyjnych twardych, zdecydowanie zgadzało się 26 badanych, raczej 

się zgodziło 4 interesariuszy. Nie posiadał zdania jeden z badanych, raczej nie zgadzał się także 

jeden z uczestników badania ankietowego. 

W uwagach odnoszących się do działań miękkich mieszkańcy podkreślali, że całość zadań 

przyczyni się do rozwoju miasta i aktywizacji społeczeństwa. Podkreślano, że propozycja 

lokalizacji miasta jako centrum pracy zdalnej to ogromna szansa dla Tomaszowa Lubelskiego, 

„praca zdalna to przyszłość – dobrze aby Tomaszów był pionierem w tej dziedzinie”. Warsztaty 

międzypokoleniowe oceniono wysoko, ponieważ zintegrują one młodych ludzi i osoby starsze. 

Dodatkowym działaniem miękkim zaproponowanym w ankietach jest wprowadzenie spójnej 

identyfikacji wizualnej miasta, która będzie właściwie komunikować misję i cele rewitalizacji. 

Mieszkańcy wskazywali, że z niecierpliwością czekają na realizację. 



Z analizy uwag zawartych w ankietach głównymi celami procesu rewitalizacji Miasta 

Tomaszów Lubelski powinny być kolejno: 

- rewitalizacja rynku połączona z rekonstrukcją „Czajni” ,  Hali targowej, budynku Kresowianki 

wskazano to w uwagach 14 - tu ankiet, 

- mieszkańcy wskazali, że Nowy Park Miejski Zielone Płuca Miasta jest bardzo potrzebny z 

uwagi deficyt terenów zieleni i wody, 

- Interesariusze wskazali, że planowane działania inwestycyjne poprawią jakość życia 

mieszkańców, 

- mieszkańcy poparli rozbudowę sieci szybkiego internetu, budowę ścieżek rowerowych oraz 

stacje rowerów i hulajnóg miejskich wyposażonych w stacje ładowania. 

Jedna z ankiet wraziła krytyczne uwagi odnośnie planowanych działań. Interesariusz wskazał 

uwagę odnośnie lokalizacji placu zabaw na rynku i domaga się mini sceny przy szkole 

muzycznej. Kolejne uwagi odnoszą się do użytku ekologicznego, interesariusz wyraził obawę 

o występowaniu w tym miejscu kleszczy i węży, nie widzi także w dobie cyfryzacji ogrodu 

traw i bagien. W strefie wody parku ankietowany zaproponował wodny plac zabaw. 

Zasugerował wysokie podesty spacerowe, likwidację skate-parku i likwidację ścieżki 

dydaktycznej. W powyższej ankiecie podważono także propozycję lokalizacji sceny 

uwzględnionej w projekcie. Wskazał na konieczność istnienia patio restauracyjnych. Nie 

podoba się ankietowanemu podział rynku na 4 strefy funkcjonalne, oraz brak tła dla 

influencerów, co jak podkreśla zapewni darmową promocję miasta. 

Do Urzędu Miasta wpłynęły dwa formularze konsultacyjne z propozycjami rozszerzenia 

działań rewitalizacyjnych. 

W pierwszym z nich inwestor wskazał w projektowanej do rekonstrukcji hali targowej 

propozycję stworzenia nowego, wyjątkowego miejsca na mapie Tomaszowa Lubelskiego – 

kawiarni/lodziarni, w której mieszkańcy będą mogli nie tylko spotykać się „na kawie” ze 

znajomymi, rodziną czy partnerami biznesowymi, ale także pracować zdalnie czy też posłuchać 

muzyki na żywo. 

W drugim z formularzy inwestorzy przedstawili działania w planowanym nowym parku 

miejskim Zielone Płuca Miasta. Zaplanowano budowę modułowej kawiarni wraz z trzema 

kapsułami pracy zdalnej (będą to obiekty o niewielkich rozmiarach zbudowane jako 

niskoemisyjne z zielonymi dachami. W ofercie będą serwowane produkty bazujące na 



lokalnych dostawcach (lody, desery, kawy z miejscowych palarni). W przestrzeni parku zostaną 

umieszczone także przeszklone obiekty do pracy zdalnej i kreatywnej. 

2. Zorganizowano spacer tematyczny dotyczący wyznaczonego obszaru rewitalizacji 

w dniu 28 maja 2022 r. o godz. 10 00. Szczegółowy termin i miejsce podane zostały 

ogłoszeniem Burmistrza Miasta z dnia 18 maja 2022 r. 

 

 

W spacerze uczestniczyły 33 osoby. Trasa spaceru obejmowała obszar rewitalizacji, na 

kolejnych przystankach trasy zaprezentowano projektowane działania inwestycyjne. 



Podczas rozmów i dyskusji przeprowadzonych z interesariuszami powstały dwa nowe 

działania inwestycyjne związane z obszarem rewitalizacji, mieszkańcy wskazali na 

konieczność utworzenia deptaka spacerowego do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej 

w Tomaszowie Lubelskim oraz wyposażenie ulicy Zamojskiej w elementy małej architektury. 

Uczestnicy spaceru w pełni poparli planowane działania rewitalizacyjne ujęte w 

zaprezentowanym dokumencie - „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2021-2026". 

 

3. W dniu 31 maja 2022 r. o godz. 16 30 zorganizowano otwartą debatę 

z interesariuszami rewitalizacji, która umożliwiła omówienie projektu dokumentu pn. 

Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026".  

O debacie poinformowano mieszkańców ogłoszeniem Burmistrza Miasta w dniu 18 maja 2022 

r. W sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 57 uczestniczyło 

15-tu interesariuszy. 

 

Mając na uwadze fakt dużego zainteresowania mieszkańców internetową transmisją na 

żywo, przygotowano taki rodzaj komunikacji. Dla osób zainteresowanych pozostających w 

domach oraz tych, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w dyskusji udostępniona została 

transmisja na żywo oraz aktywny chat. Linki dla uczestników zostały opublikowane na stronie 

Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski oraz na portalach społecznościowych Miasta Tomaszów 

Lubelski w czasie debaty. Łącznie debatę odtworzono 596 razy.  

 



 
 

Zaprezentowano:  

- projekt Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie dokumentu: Gminny 

Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026"  

- szczegółowo omówione działania „miękkie” zaproponowane w dokumencie : Gminny 

Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026"  

- załączniki graficzne obrazujące zadania inwestycyjne 

Program otwartej debaty w dniu 18 maja 2022 r., wyglądał następująco:  

- powitanie uczestników spotkania,  

- etapy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji,  

- podsumowanie spaceru tematycznego, 

- prezentacja projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie dokumentu: 

„Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026", 

- prezentacja działań miękkich – społecznych przewidzianych w Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026", 

- prezentacja działań inwestycyjnych przewidzianych w Gminnym Programie 

Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026", 



- dyskusja na temat wizji jego rozwoju obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, 

celów rozwojowych i przedsięwzięć, 

- przypomnienie o toczących się konsultacjach, 

- zbierano uwagi ustne do protokołu.  

4. Kolejnym działaniem włączającym mieszkańców w partycypację społeczną było 

zorganizowanie punktu informacyjnego na terenie parku miejskiego podczas Dni 

Tomaszowa Lubelskiego 

 

W dniu 5 czerwca 2022 r., w terenowym punkcie informacyjnym (Park Miejski) w 

godzinach 1400 -1700 dostępne były osoby opracowujące dokument „Gminny Program 

Rewitalizacji Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2021-2026„ o czym poinformowano 

mieszkańców ogłoszeniem Burmistrza Miasta w dniu 27 maja 2022 r. Zorganizowany punkt 

informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem, łącznie odwiedziło go około 70 

mieszkańców. Mieszkańcy żywo interesowali się propozycjami ujętymi w programie 

rewitalizacji, zadawali pytania, popierali główne cele oraz rozwiązania społeczne 

i inwestycyjne. 

 
 

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

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

23, w godzinach pracy Urzędu.  

 



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

innej 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 Tomaszów Lubelski. 

Formularz konsultacyjny oraz ankieta były dostępne od dnia 13 maja 2022 r. 

 

Dziękujemy wszystkim, licznym interesariuszom za uczestnictwo oraz żywą dyskusję 

związaną z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tomaszów 

Lubelski na lata 2021 - 2026. Z dumą możemy uznać, że powstał dokument będący 

odpowiedzią na największe bolączki miasta oraz odzwierciedleniem oczekiwań 

mieszkańców. 


