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Szanowny Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
krzysztof.zuk@lublin.eu
rewitalizacja@ulublin.eu
dotyczy: projektu Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023
Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z przedstawionym do konsultacji społecznych w dniach 14.03.2017- 4.04.2017
projektem Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023, przedstawiamy uwagi Rady i Forum Kultury
Przestrzeni do tego dokumentu:
1.

Przedstawiony projekt aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023 uważamy za

2.

Oczekujemy od procesu rewitalizacji szerszego otwarcia na mieszkańców, organizacje społeczne, grupy

dokument niezadowalający i traktujemy go jako przejściowy, zgodnie z deklaracją Pana Prezydenta (s.2)
eksperckie, przyjaznego dialogu oraz kształtowania odważnej i wyrazistej wizji rewitalizacji w Lublinie
3.

W trybie pilnym powinny zostać uruchomione prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji, w ramach
którego powinna odbyć się szeroka akcja edukacyjna dotycząca zagadnień rewitalizacji oraz spotkania
otwarte w poszczególnych dzielnicach w celu badania potrzeb mieszkańców

4.

Sposób opracowywania aktualizacji Programu Rewitalizacji odbiega od standardów takich działań
zrealizowanych i realizowanych w innych miastach w Polsce

5.

Oczekujemy również większego zrozumienia rewitalizacji we wszystkich strukturach Urzędu i jednostek
podległych, jako skoordynowanego działania na poziomie ponad-wydziałowym, służącego mieszkańcom
i pomagającego wyprowadzić obszary miasta z sytuacji kryzysowych

6.

Jako bardzo trafne i wartościowe traktujemy zawarte w dokumencie "Charakterystyki uzupełniających
przedsięwzięć rewitalizacyjnych" towarzyszące projektom, oznaczone kodem literowym od A do R.
Koniecznie należy je zachować, wymagają one jednak rozwinięcia, operacjonalizacji, uszczegółowienia
i zapisania w budżecie na 2018 r. (w tym także z funduszy zewnętrznych), tak by zrównoważyć
obecność dwóch kosztownych projektów drogowych

7.

Tak jak wielokrotnie wcześniej deklarowaliśmy, jesteśmy otwarci na współpracę przy opracowaniu
dokumentów oraz przy działaniach mających na celu prowadzenie w Lublinie procesu rewitalizacji, która
będzie prowadziła do uzdrowienia obszarów objętych kryzysem.
Z poważaniem

Jan Kamiński

Przewodniczący RKP
Do wiadomości:

Pan Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, zastepcy.prezydenta@lublin.eu
Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Biura Rewitalizacji UM Lublin, rewitalizacja@lublin.eu
Pan Piotr Choroś – Dyrektor Biura Partycypacji UM Lublin, pchoros@lublin.eu
Radni i Radne Rady Miasta Lublin – na ręce przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Pana Piotra Kowalczyka,
piotr.kowalczyk@lublin.eu, oraz za pośrednictwem Biura Rady Miasta, rada_miasta@lublin.eu
Rady Dzielnic Lublina – za pośrednictwem Biura Rad Dzielnic w UM Lublin, rady.dzielnic@lublin.eu

