RAPORT Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH PROJEKTU
LOKALNEGO PROGRAMU
REWITALIZACJI DLA GMINY
STALOWA WOLA NA LATA
2017-2023
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społecznej”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz
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PRZEDMIOT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023 (Aktualizacja). Podstawę prawną przeprowadzenia
konsultacji stanowił art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446). Konsultacje przeprowadzono zgodnie z Zarządzeniem Nr 160/18
Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Celem przeprowadzenia konsultacji społecznych było zebranie uwag, opinii i propozycji
dotyczących projektu dokumentu od wszystkich grup interesariuszy, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem społeczności podobszarów rewitalizacji, przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych i innych użytkowników.

OPIS PRZEBIEGU I FORM KONSULTACJI
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 160/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27 kwietnia 2018 r.
konsultacje społeczne projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na
lata 2017-2023” odbyły się w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 07 maja 2018 r.
w formie zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi można było zgłaszać od dnia 30
kwietnia 2018 r. do dnia 07 maja 2018 r. (do godz. 15:30):
✓ drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@stalowawola.pl w tytule podając
„Lokalny Program Rewitalizacji – konsultacje”,
✓ drogą bezpośrednią lub korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Stalowa Wola,
pokój nr 1, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem „Lokalny Program
Rewitalizacji – konsultacje”.
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023
(Aktualizacja), będący przedmiotem konsultacji, jak i ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych wraz z formularzem konsultacyjnym były dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem www.bip.stalowawola.pl, na
stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli pod adresem www.stalowawola.pl, na stronie
internetowej Centrum Rewitalizacji Stalowej Woli pod adresem www.centrumrewitalizacji.pl
oraz w Urzędzie Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 7 (pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu.

SPOSOBY INFORMOWANIA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz formach, w jakich będą one prowadzone,
powiadomiono w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy
poprzez Zarządzenie Nr 160/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych zmodyfikowanego projektu „Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023” zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowej Woli oraz Ogłoszenie Prezydenta Miasta Stalowej
Woli o przystąpieniu do konsultacji społecznych zmodyfikowanego projektu dokumentu „Lokalny
Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023” zamieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli i na stronie internetowej Centrum Rewitalizacji
Stalowej Woli.
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W wyznaczonym terminie do Urzędu Miasta Stalowej Woli wpłynęły 2 formularze z opiniami
i uwagami. Otrzymane sugestie i propozycje zostały przeanalizowane przez zespół
opracowujący dokument i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione. Zestawienie
zgromadzonych uwag zaprezentowano w dalszej części opracowania.

4

Raport z konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023

ZESTAWIENIE OPINII, UWAG I PROPOZYCJI ZGŁOSZONYCH PRZEZ INTERESARIUSZY REWITALIZACJI
WRAZ Z UZASADNIENIE ORAZ ANALIZA I SPOSÓB ICH UWZGLĘDNIENIA
OPINIE, UWAGI I PROPOZYCJE ZGŁOSZONE ZA POMOCĄ FORMULARZY KONSULTACYJNYCH W OKRESIE 30 KWIETNIA
2018 R. – 07 MAJA 2018 R.
Tabela 1. Opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych

L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę,
opinię

Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane
są uwagi i/lub
numer strony
i numer wiersza od
góry w projekcie
dokumentu

str. 212
prognozowane
rezultaty
wiersz 1
1

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu (pisownia
oryginalna)

Imprezy masowe takie
jak Dni Stalowej Woli
organizować
na
błoniach.
Wykreślić
z zapisu Dni Stalowej
Woli.

Uzasadnienie
proponowanej uwagi/opinii
(pisownia oryginalna)

Propozycja
uwzględniona
lub
nieuwzględniona

Względy
bezpieczeństwa,
zapobieganie
degradacji
zrewitalizowanego
Placu
Piłsudskiego.

Nie dotyczy

Uwaga nie dotyczy projektu dokumentu
LPR. Przedmiotem przedsięwzięcia dot.
Placu Piłsudskiego nie jest organizacja na
tym
terenie
konkretnych
imprez
masowych. Wskazane w zapisach imprezy
plenerowe
stanowią
tylko
katalog
propozycji inicjatyw służących integracji
mieszkańców osiedla Fabrycznego, które
mogą być realizowane z wykorzystaniem
zrewitalizowanych terenów. Ostateczny
harmonogram
realizowanych
imprez
opracowany zostanie po modernizacji
i odnowieniu przestrzeni.

Względy bezpieczeństwa, nadać
Placowi Piłsudskiego nowych
funkcji w celu promocji osiedla
Fabrycznego jako kulturalne
i wypoczynkowe centrum miasta.

Propozycja
nieuwzględniona

Koncepcja
zagospodarowania
Placu
Piłsudskiego
stanowi
przedmiot
odrębnych konsultacji społecznych.

Wiąże się to z wycinką drzew
i bardzo
dużymi
kosztami
(budowa drogi).

Nie dotyczy

Zmiana biegu ulicy nie stanowi elementu
zawartego w LPR zakresu zadań
planowanych do realizacji w ramach

Mirosława
Lewandowska
str. 212
zwiększenie liczby
miejsc parkingowych
dostępnych w okolicy
placu
Inne uwagi

Plac Piłsudskiego bez
parkingów,
pozostawiona
tylko
komunikacja
miejska,
chwilowy dojazd bez
parkowania.
Prosimy nie zmieniać
biegu ulicy 1-go Sierpnia
i przesunięcie jej wzdłuż

Stanowisko zespołu
opracowującego dokument
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L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę,
opinię

Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane
są uwagi i/lub
numer strony
i numer wiersza od
góry w projekcie
dokumentu

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu (pisownia
oryginalna)

Uzasadnienie
proponowanej uwagi/opinii
(pisownia oryginalna)

Propozycja
uwzględniona
lub
nieuwzględniona

torów kolejowych.

Inne uwagi

Inne uwagi

2

Ewa
Bednarczyk

Lokalizacja
1/1
str. 211

przedsięwzięcia
Piłsudskiego.

Prosimy o zachowanie
obecnego drzewostanu:
lipy, kasztanowce i inne
drzewa i objęcie ich
ochroną oraz nowe
nasadzenia.
Nie montować przy
torach w okolicy Placu
Piłsudskiego ekranów.
Rosnące tu drzewa
doskonale spełniają te
funkcje.
Nowe
nasadzenia drzew do
istniejącego
drzewostanu
jako
bariera ochronna od
hałasu.

Inne uwagi

projektu

str. 212
prognozowane
rezultaty

Stanowisko zespołu
opracowującego dokument

1.

dot.

-

Nie dotyczy

Uwaga nie odnosi się do zapisów LPR.

-

Nie dotyczy

Uwaga nie odnosi się do zapisów LPR.

Nieruchomość Sierpnia
11 przeznaczyć na bazę
hotelową.

-

Nie dotyczy

Nie ma naszej zgody na
parkingi koło bloku 7
i 7A.
Wykorzystać
miejsce
za
Domem
Kultury, pod wiaduktem.

Jesteśmy
notorycznie
truci
oparami
spalin
lokomotyw
i samochodów (notoryczny ruch
samochodowy).

Nie dotyczy

Duże
imprezy
Dni
Stalowej Woli, Majówki
przenieść na Błonie, za

Uciążliwość hałasu, granie do 2
w nocy hałas, niszczenie zieleni
i mienia. Duże koszty sprzątania

Nie dotyczy
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nr

Placu

Propozycja
bez
związku
z przedsięwzięciem dotyczącym budynku
1 Sierpnia 11. Nie rozwiązuje problemów
o charakterze społecznym obserwowanych
w tym budynku.
Proponowana
zmiana
dotyczy
szczegółowych rozwiązań dot. koncepcji
zagospodarowania Placu Piłsudskiego, co
pozostaje bez wpływu na kształt zapisów
dotyczących przedsięwzięcia zawartych
w dokumencie LPR.
Uwaga nie dotyczy projektu dokumentu
LPR. Przedmiotem przedsięwzięcia dot.
Placu Piłsudskiego nie jest organizacja na
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L.p.

Podmiot
zgłaszający
uwagę,
opinię

Zapis w projekcie
dokumentu, do
którego zgłaszane
są uwagi i/lub
numer strony
i numer wiersza od
góry w projekcie
dokumentu

Treść uwagi/opinii
oraz proponowane
nowe brzmienie
zapisu (pisownia
oryginalna)
stadion sportowy.

Uzasadnienie
proponowanej uwagi/opinii
(pisownia oryginalna)

Propozycja
uwzględniona
lub
nieuwzględniona

i uciążliwość od godz. 5 rano. Nie
zachowujecie ciszy nocnej, która
się obywatelom należy.

Stanowisko zespołu
opracowującego dokument

tym
terenie
konkretnych
imprez
masowych. Wskazane w zapisach imprezy
plenerowe
stanowią
tylko
katalog
propozycji inicjatyw służących integracji
mieszkańców osiedla Fabrycznego, które
mogą być realizowane z wykorzystaniem
zrewitalizowanych terenów. Ostateczny
harmonogram
realizowanych
imprez
opracowany zostanie po modernizacji
i odnowieniu przestrzeni.

Inne uwagi

Przenieść uporczywych
dzikich,
niepłacących
czynszu
lokatorów
nieruchomości 7A przy
1 Sierpnia.

Sterty
odpadów
wyrzucane
notorycznie przez okna na
trawnik (można dostać w głowę
nieczystościami).

Nie dotyczy

Uwaga nie odnosi się do zapisów LPR.

Inne uwagi

Proponuję nowy
drzew (brzozy,
albo 2m sosny)
ogrodzenia
kolejowych.

Zasadne
dla
nas
jest
pozostawienie
istniejącego
drzewostanu
(piękne
lipy,
kasztanowce, które chronią nas
przed kurzem) powinny być pod
ochroną. Dają wilgoć i tlen wokół
„lasku”.

Nie dotyczy

Uwaga nie odnosi się do zapisów LPR.

szpaler
jesiony
wzdłuż
torów

Źródło: Opracowanie własne
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ZAŁĄCZNIKI
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI
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OGŁOSZENIE
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FORMULARZ KONSULTACYJNY

FORMULARZ KONSULTACYJNY
dotyczący zmodyfikowanego projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Stalowa Wola na lata 2017-2023”.
Podmiot zgłaszający uwagę, opinię
(imię i nazwisko lub nazwa instytucji, telefon, e-mail)
Zapis w projekcie
dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi
L.p.
i/lub numer strony
i numer wiersza od góry
w projekcie dokumentu

Treść uwagi/opinii oraz
proponowane nowe
brzmienie zapisu

Uzasadnienie
proponowanej
uwagi/opinii

1.

…
Inne uwagi do projektu dokumentu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Stalowa
Wola na lata 2017-2023”.

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wypełniony formularz można złożyć od 30 kwietnia 2018 r. do 07 maja 2018 r.:
✓ drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@stalowawola.pl,
✓ osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Miasta Stalowa Wola, pokój
nr 1, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola w godzinach pracy Urzędu.
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