
Notatka z przeprowadzonych warsztatów konsultacyjnych dotyczących 
projektu aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017 – 2023 
wraz z jego Prognozą oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbyło się 23 marca 2017 r. w Ratuszu w sali nr 24, w godzinach od 14:00
– 16:00.

W spotkaniu uczestniczyły osoby wg załączonej listy.

Wprowadzenie do spotkania wygłosił Pan Rajmund Ryś.

Pan Rajmund Ryś przedstawił prezentacje dot. zarówno samego Programu 
Rewitalizacji jak również nowego podejścia do zagadnień rewitalizacyjnych 
wprowadzonych ustawą o rewitalizacji dnia 15 października 2015 r. oraz Wytycznymi 
Ministerstwa Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2016 roku.

Następnie odbyła się dyskusja, podczas której zostały przedstawione uwagi do PR.

Poruszone zagadnienia co do zasady pokrywają się z tymi, które zawarte są w 
złożonych uwagach pisemnych i w dalszej części raportu zawarto odniesienie do 
nich.

Ustalenia jakie padły na spotkaniu:

 brak diagnozy potrzeb odnośnie miejsc integracji społecznej oraz znaczący 
brak takich miejsc;

 wniosek o potraktowanie projektu Programu Rewitalizacji jako dokumentu 
tymczasowego, a tym samym o jak najszybsze przejście na Gminny Program 
Rewitalizacji;

 zwrócenie uwagi na to, że nie wszystkie projekty mają określone ramy 
finansowe oraz wniosek o wzmocnienie charakterystyk przedsięwzięć 
uzupełniających;

 uwaga odnośnie terminu zbierania projektów do PR;

 wniosek o większe zainteresowania procesem rewitalizacji organizacje 
pozarządowe;

 uwaga o nie poinformowaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego o 
spotkaniach konsultacyjnych;

 propozycja przeprowadzenia inwentaryzacji pustostanów oraz możliwość 
umieszczania w nich NGO;

 wniosek o uzupełnienie projektów komplementarnych, tak by integrowały 
rewitalizację ze Strategią Rozwoju Kultury oraz programem Dzielnice Kultury;



 brak szczegółowego opisu przedsięwzięcia Dzielnica Kreatywna dla 
podwórek;

 brak kompleksowych wskazań dla przedsiębiorców z ul. 1 – Maja, 
Lubartowskiej, Zamojskiej. Ochrona lokalnych przedsiębiorców przed dużymi 
galeriami;

 zbyt mało przyczyn rewitalizacji;

 uwaga dot. rewitalizacji Pl. Litewskiego, która powinna rozpocząć się od 
obrzeży Placu;

 działania na rzecz aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w kontekście 
polityki mieszkaniowej i wzrastającego zadłużenia lokali komunalnych;

 inwestycje mające na celu doposażenie terenów objętych rewitalizacją w 
infrastrukturę techniczną zapewniającą odpowiednią jakość życia i ochronę 
zdrowia (sieci wod-kan, gaz, centralne ogrzewanie, wentylacja);

 program remontu wszystkich obiektów z lokalami usługowymi i mieszkalnymi 
znajdującymi się w zasobach gminy (remonty elewacji, schodów, otworów 
okiennych i drzwiowych, docieplenie, odwodnienie piwnic, remonty i 
uszczelnienie dachów etc.);

 działania na rzecz wzrostu jakości życia w centrum Lublina  (zapewnienie 
wysokiej jakości usług edukacji formalnej i poza formalnej, sport, kultura, 
opieka społeczna etc.);

 działania na rzecz stworzenia nowych przestrzeni publicznych z programami 
integracji, aktywizacji mieszkańców;

 rozwiązania przyciągające na teren objęty programem rewitalizacji nowych 
mieszkańców (np. preferencyjne ceny wynajmu lokali) dla studentów (w tym 
zagranicznych), młodych naukowców, artystów, sportowców w ramach 
programów ich włączenia w tworzenie i realizację projektów z zakresu 
edukacji poza formalnej w obszarze kultury, sportu, nauki, promocji zdrowego 
trybu życia;

 mechanizmy zapewniające realizację całości działań we współpracy ze 
społecznością lokalną poprzez wdrożenie mechanizmów partycypacji 
społecznej, wdrażanie rozwiązań innowacyjnych w każdym z wymienionych 
punktów.






