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Wprowadzenie  

 

W dniach od 19 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. odbyły się konsultacje 

społeczne projektu dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 

2015-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Łańcuta na lata 2015-2020, opracowanych przez Zespół ds. opracowania Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Urzędu Miasta Łańcuta oraz Zakład Polityki Miejskiej i Rewitalizacji 

Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie.  

 

Przedmiot Raportu  

 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów 

rewitalizacji w gminie. Przedmiotem niniejszego Raportu jest dostarczenie kompleksowej 

informacji z przebiegu konsultacji społecznych, poprzez prezentację wyników wraz 

z podsumowaniem.  

 

Cel konsultacji społecznych  

 

Cele konsultacji społecznych: 

 zapoznanie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych z problematyką odnowy 

przestrzeni; 

 prezentacja koncepcji dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łańcuta 

na lata 2015-2020; 

 kompleksowe i pełne poinformowanie mieszkańców Łańcuta o zakresie planowanego 

przedsięwzięcia, a także zweryfikowanie potrzeb mieszkańców miasta, poprzez 

wnikliwą analizę uwag zgłaszanych do projektu dokumentu;  

 pozyskanie podczas otwartej debaty publicznej, stanowisk i pomysłów mających 

wpływ na sam przebieg procesu rewitalizacji oraz na opracowanie katalogu 

projektów dotyczących rewitalizacji. 
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Przebieg konsultacji społecznych  

 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Łańcuta na lata 2015-2020 przeprowadzone zostały za pomocą następujących narzędzi 

dialogu społecznego:  

 zamieszczenie informacji publicznej na stronie podmiotu (Biuletyn Informacji 

Publicznej Miasta Łańcuta, Urząd Miasta Łańcut);  

 badanie opinii publicznej poprzez zastosowanie form partycypacyjnych tj. wywiady, 

ankiety, spotkania i konsultacje z interesariuszami, otwarty nabór propozycji 

przedsięwzięć. 

 

Informacja o konsultacjach społecznych wraz z przedmiotem konsultacji – 

projektem regulaminu  – została udostępniona w formie elektronicznej za pośrednictwem 

Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Łańcuta (http://lancut.biuletyn.net) oraz Urzędu 

Miasta Łańcuta (www.lancut.pl) w zakładce Rewitalizacja. Możliwość zgłaszania uwag do 

projektu dokumentu wyznaczono na dzień 9 stycznia 2017 r. Zainteresowani mogli składać 

wnioski w następujących formach: 

 drogą pocztową na adres Urząd Miasta Łańcuta,  

ul. Plac Sobieskiego 18 

37-100 Łańcut 

 osobiście do Biura Obsługi Klienta znajdującego się w Urzędzie Miasta Łańcuta 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro.funduszy@um-lancut.pl. 

Formularze zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych oraz wzór fiszki projektowej 

zamieszczono poniżej. 
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Formularz zgłaszania uwag 

w ramach konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020 

 

Informacje o zgłaszającym 

Imię i nazwisko 
 

E-mail 
 

Tel / fax 
 

Wyrażam opinię 

jako: 

osoba fizyczna 

reprezentując następującą instytucję:  

Adres do 

korespondencji  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb przeprowadzenia konsultacji 

społecznych projektu dokumentu pn.: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015–2020, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). 

 

 

Uwagi i propozycje zmian 

L.p. 

Część dokumentu, do której 

zgłaszana jest uwaga (rozdział, 

podrozdział, zapis w projekcie 

dokumentu) 

Numer 

strony 

Treść uwagi / sugerowana 

zmiana 
Uzasadnienie 

1     

2     

3     

4     

Uwagi: poszczególne pola tabeli mogą być dowolnie rozszerzane. 

 

............................................................................... 

czytelny podpis, data 

 



5 

 

W terminie składania uwag do projektu dokumentu Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020, wpłynęło 5 Formularzy zgłaszania uwag. 

Szczegółowy wykaz uwag wraz z rozpatrzeniem Burmistrza Miasta Łańcuta, przedstawia 

tabela 1. 
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WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU DOKUMENTU STRATEGICZNEGO 
pn.: „LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ŁAŃCUTA NA LATA 2015-2020” 

  
Projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 19.12.2016 roku do 09.01.2017 roku. 
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu dokumentu, zgodnie z ogłoszeniem i obwieszczeniem upłynął 09.01.2017 roku. 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i Imię, 

nazwa instytucji 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 

Treść uwagi 

Część dokumentu, 
do której zgłaszana 

jest uwaga 
(rozdział, 

podrozdział, zapis w 
projekcie 

dokumentu) 

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uzasadnienie/Uwagi uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1.  05.01.2017  Andrzej Micke 
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w 
Łańcucie 

W projekcie nr 16 odnośnie przebudowy sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na 
obszarze osiedla Gen. Maczka – przewidywany koszt to 
1 500 000,00 zł 
 
W projekcie nr 33 odnośnie prac termomodernizacyjnych 
na os. 3 Maja (budynki 5,6,7,8) – przewidywany koszt to 
1 260 000,00 zł 
 
Pozostałe kwoty dotyczące projektu i same projekty nr 27 i 
45 są aktualne 

Rozdział 7 
Projekt 16 
 
 
 
Rozdział 7 
Projekt 33 
 
 
Rozdział 7 
Projekt 27 i 45 

 
 
 
 
 
Uwaga 
uwzględniona 
 
 
Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

W związku z podaniem w Programie szacunkowej wartości 
projektów nie przewiduje się na tym etapie ich poprawy.  
 
 
 
Projekt dotyczy wszystkich budynków wielorodzinnych na 
terenie miasta w związku z czym podano szacunkową 
wartość na poziomie 25 000 000,00 zł. 
 
Projekty znajdują się w Programie w niezmienionym 
zakresie 

2.  08.01.2017 Marek Miezin 
Zespół Szkół 
Technicznych w 
Łańcucie 

Z zakresu rzeczowego projektu nr 25 usunąć zapis Budowa 
hali widowiskowo-sportowej. 
Zmiana treści zapisu „Kapitalny remont zabytkowego 
budynku tzw. „Hoteliku” – wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej, wymianę stropu i dachu, wymianę instalacji 
(elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO, gazowej), 
termomodernizację budynku wraz z wykonaniem nowej 
elewacji oraz wykonaniem prac budowlanych adaptujących 
budynek na cele dydaktyczno-biurowe; - remont instalacji 
elektrycznej oświetlenia zewnętrznego obiektów szkolnych, 
Zmiana Szacunkowej wartości projektu na 4 089 33,40 zł. 

Rozdział 7 
Projekt 25 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
 

Na tym etapie nie planuje się usuwania, zmiany zapisów 
planowanych w ramach Programu projektów, w wyniku 
planowanejj ewaluacji dokumentu zostanie on wykazany w 
projektach zrealizowanych. 
W związku z podaniem w Programie szacunkowej wartości 
projektów nie przewiduje się na tym etapie ich poprawy.  
 

3.  09.01.2017 Wit Karol Wojtowicz 
Dyrektor Muzeum-
Zamku w Łańcucie 

Uaktualnić wykres rysunku 41 o dane odwiedzających 
Muzeum-Zamek w latach 2015 i 2016 
 
Jest Zespół Folwarku nad Górnem ma być Zespół Folwarku 
na Górnem 

Rozdział 3.5.9 
Turystyka 
 
Zał. 4 
 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
 
Uwaga 
nieuwzględniona 

Przeprowadzając delimitację obszaru wszystkie dane 
odnosiły się do 2014 roku. 
 
Dane do załącznika pochodzą z wykazu Gminnej Ewidencji 
Zabytków Miasta Łańcuta z 2010 r.  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko 
i Imię, 

nazwa instytucji 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 

Treść uwagi 

Część dokumentu, 
do której zgłaszana 

jest uwaga 
(rozdział, 

podrozdział, zapis w 
projekcie 

dokumentu) 

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uzasadnienie/Uwagi uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

 
Nr rejestru zabytków jest A-1023 ma być A-1032 

 
Zał. 4 

 
Uwaga 
nieuwzględniona 

 
Dane do załącznika pochodzą z wykazu Gminnej Ewidencji 
Zabytków Miasta Łańcuta z 2010 r.    

4.  09.01.2017 Joanna Dubiel-Sowa 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Można usunąć zadanie nr 23 „Modernizacja budynku przy 
ul. Piłsudskiego 70/26 wraz z poprawą estetyki otoczenia i 
nadanie nowych funkcji dla potrzeb pomocy społecznej” z 
planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – projekt 
otrzymał dofinansowanie ze środków przeznaczonych na 
pomoc społeczną 

Rozdział 7 
Projekt 23 

 Uwaga 
nieuwzględniona Na tym etapie nie planuje się usuwania planowanych w 

ramach Programu projektów, w wyniku planowanejj 
ewaluacji dokumentu zostanie on wykazany w projektach 
zrealizowanych. 

5.  09.01.2017 Jeannette 
Naściszewska 
Środowiskowy Dom 
Samopomocy w 
Łańcucie 

Można usunąć zadanie nr 22 „Modernizacja budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi w Łańcucie wraz z poprawą 
estetyki otoczenia oraz jego użyteczności” z planowanych 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych – projekt otrzymał 
dofinansowanie ze środków przeznaczonych na pomoc 
społeczną. 

 Rozdział 7 
Projekt 22 

 Uwaga 
nieuwzględniona 
 
 

Na tym etapie nie planuje się usuwania planowanych w 
ramach Programu projektów, w wyniku planowanejj 
ewaluacji dokumentu zostanie on wykazany w projektach 
zrealizowanych. 

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych wpłynęły uwagi Pana Adama Markowskiego, jednak ze względu na niedochowanie terminu nie zostały 

one uwzględnione w niniejszym Raporcie z konsultacji społecznych, jak i w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2015-2020. 


