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1. Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna.  

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski zgodnie 

z zasadą partycypacji społecznej, dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski  

w sprawie  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

W załączonych dokumentach szeroko omówiono zasady określające wyznaczanie i skład  

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie: Ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)„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 rewitalizacji, 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.  
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1.3 Termin konsultacji   

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie 

 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji przeprowadzono  

w terminie 25 lipca 2022 r. do dnia 26 sierpnia 2022r. zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta 

Tomaszów Lubelski  z dnia 15 lipca 2022 r.  

1.4 Forma i tryb konsultacji  

Informacja o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Tomaszów 

Lubelski w sprawie  określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 

rozpowszechniana była poprzez:  

- Stronę internetową Miasta Tomaszów Lubelski, 

- BIP,  

- w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski,  

- w mediach społecznościowych. 

Od dnia 25.07.2022 r. do dnia 26.08.2022 r., przeprowadzono badania w następujących formach:  

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

oraz formularza konsultacyjnego.  

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

Lubelski;  

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

Urzędu.  

Wypełnione czytelnie formularze oraz ankiety można było dostarczyć: 

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

„Konsultacje społeczne – Uchwała Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie  określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji” 

- drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski Miasto Tomaszów Lubelski  

ul. Lwowska 57 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem: Konsultacje społeczne – „Konsultacje 
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społeczne – Uchwała Rady Miasta Tomaszów Lubelski w sprawie  określenia zasad wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu 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 15 ankiet w formie papierowej.  

W ankiecie zadano mieszkańcom pytanie jak oceniają zapisy zawarte w uchwale i załącznikach  

w sprawie wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji. Wszystkie ankiety wskazywały,  

iż zapisy zawarte w załączonych dokumentach (Projekt uchwały, Zadania Komitetu Rewitalizacji, Zasady 

wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz Zasady działania Komitetu Rewitalizacji  są zrozumiałe. 

Nie odnotowano uwag w formie Formularza Konsultacyjnego. 

Podczas trwania konsultacji stwierdzono błędy w dokumencie Regulamin Komitetu Rewitalizacji   

w kwestii zgodności z ustawą (Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 485)) – braki uzupełniono, zmian dokonano w trybie autopoprawki. 

Dziękujemy chętnym i zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy w ramach pracy w Komitecie 

Rewitalizacji w istotny sposób wpłyną na realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Tomaszów Lubelski Na lata 2021-2026. 

 


