
Raport z procesu partycypacji procesu przygotowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Miasta Lęborka 

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, mieszkańcy i inni interesariusze zostali zaproszeni 

do włączenia się w tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji, gotowy dokument został 

poddany konsultacjom.  

Działania partycypacyjne zostały skierowane głównie do mieszkańców oraz innych 

użytkowników obszaru rewitalizacji, a także do przedstawicieli instytucji zaangażowanych  

w zaplanowane działania rewitalizacyjne w obszarze. O wszystkich etapach działań  

na bieżąco były informowane lokalne media, potencjalni partnerzy działań rewitalizacyjnych, 

a także bezpośrednio sami mieszkańcy.  

Działania były prezentowane na stronie www.lebork.pl/rewitalizacja. 

 

 

I Mobilny Punkt Konsultacyjny  

 

 
 

W dniu 25 września 2016 (niedziela) pomiędzy 12.00 a 16.00 na trawniku przy 

Stryjewskiego 52 odbyło „Spotkanie pod namiotem” dla  mieszkańców obszaru Lębork-

Północ (Nowy Świat, rejon m.in. ul. Mostnika, Orlińskiego, Stryjewskiego, Malczewskiego, 

Placu Piastowskiego, Placu Kopernika, Kossaka, Gdańskiej). Plakaty zapraszające  

na spotkanie były rozwieszone w obszarze rewitalizacji.  

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców obszaru, którzy opowiadali  

o problemach i sugerowali ich rozwiązania, wypełniali ankiety, wpisywali swoje pomysły  

na przygotowanych planszach. W ten sposób zebrano kilkadziesiąt ankiet i pomysłów, w tym 

także dzieci i młodzieży, które szczególnie chętnie pisały o swoich pomysłach. Spotkaniu 

towarzyszyły animacje i zabawy dla dzieci. 

 

http://www.lebork.pl/rewitalizacja


 
Lębork obszar rewitalizacji, Spotkanie pod namiotem 

 

 
 

 

 



Spotkanie pod namiotem spotkało się ze sporym zainteresowaniem mieszkańców,  

szczególnie dzieci i młodzieży. Dorośli uczestnicy szczególnie zwracali uwagę na brak 

zagospodarowania terenu,  odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej oraz wizerunku tej 

części miasta jako miejsca niebezpiecznego. Dzieci w głównej mierze zwracały uwagę na 

brak miejsc do spędzania wolnego czasu (w tym placów zabaw, miejsc rekreacji)  

i możliwości własnej ekspresji (np. miejsce na sztukę w przestrzeni). 

 

 .  

 

II Prace Warsztatowe nad Gminnym Programem Rewitalizacji 

 

Z wybranymi partnerami i interesariuszami zaangażowanymi w przygotowanie  

i przyszłą realizację programu rewitalizacji dla miasta Lęborka zostały przeprowadzone 

warsztaty, na których wspólnie pracowano nad głównymi założeniami programu, w tym 

określeniu wizji obszaru i kierunków działań, a także nad potencjałami tego miejsca  

i głównymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.  

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele następujących grup interesariuszy:  

 

- mieszkańców obszaru rewitalizacji, 

- przedstawicieli organizacji pozarządowych,  

- instytucji publicznych (m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury 

Fregata, Urząd Miasta). 

 

Przedstawiciele poszczególnych grup interesariuszy uczestniczyli w trzech spotkaniach 

warsztatowych, w których uczestniczyło około 15 osób. Spotkania odbyły się we wrześniu 

i w październiku w Urzędzie Miasta.  

 

 

III Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji  

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji trwały od 25 

października 2016 r. do 23 listopada 2016 r., składały się z następujących etapów: 

1. Zbieranie uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą 

specjalnego formularza konsultacyjnego.  

 

Wypełnione formularze można było przekazywać: 

● drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl; 

● drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lębork, ul. Armii Krajowej 

14, 84-300 Lębork; 

● bezpośrednio do Urzędu Miejskiego: pok. B113 lub w okienku Kancelarii 

Ogólnej; 

 

Elektroniczna wersja formularza dostępna była na stronie www.lebork.pl/rewitalizacja.  

http://www.lebork.pl/rewitalizacja


2. Spotkanie otwarte z mieszkańcami i pozostałymi interesariuszami obszaru 

rewitalizacji z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji.  

 

Spotkanie odbyło się 09.11.2016 r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Lębork 

(sala 101 – Sala Rajców).  

3. Spacer studyjny wraz z warsztatami, który odbył się 05.11.2016 r. w  godz. 11.00 - 

14.00   

Projekt Programu Rewitalizacji wraz z formularzem zgłoszeniowymi (do pobrania) były 

dostępne: 

● w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Lęborka i na stronie internetowej 

www.lebork.pl (zakładka Rewitalizacja). 

 

 
Elektroniczny formularz do  zgłaszania uwag do Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Lęborka.  

 

 

III.2 Spacer studyjny  

 

5 listopada w obszarze rewitalizacji odbył się spacer studyjny, w którym uczestniczyli 

mieszkańcy oraz  przedstawiciele instytucji zaangażowanych w przyszłości  

w proces rewitalizacji. W trakcie spaceru uczestnicy poznali miejsca, gdzie planowane są 

działania rewitalizacyjne, rozmawiano o ich przyszłym charakterze i dopasowaniu  

do oczekiwań samych mieszkańców.  



 Uczestnicy pozytywnie zareagowali na większość planowanych działań, szczególnie 

na pomysł zagospodarowania podwórek, stworzenia nowych miejsc rekreacji oraz remonty 

budynków. Mieszkańcy podkreślali jednocześnie, że rozwiązanie  problemów społecznych, 

szczególnie w rejonie ulic Stryjewskiego i Malczewskiego, powinna być priorytetem  

w planowanych działaniach. Co ważne, mieszkańcy wykazali także gotowość do wspólnych 

przedsięwzięć  w ramach procesu rewitalizacji, wielu z nich jest gotowa wziąć 

odpowiedzialność za swoją najbliższą okolicę. .  

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 



III 3. Otwarte spotkanie dla mieszkańców.  

 

 
 

9 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dla mieszkańców, na którym 

zostały zaprezentowane główne kierunki i cele działań rewitalizacyjnych oraz wizja obszaru 

po rewitalizacji. Zostały omówione także podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne.  

Dyskusja po prezentacji potwierdziła celowość działań  w wybranym obszarze oraz 

zakładane obszary interwencji. Mieszkańcy obszaru potwierdzili konieczność zmian  

w kierunku poprawy obecnie zdegradowanej przestrzeni publicznej. Tworzenie nowym 

miejsc integracji mieszkańców i miejsc rekreacji. 

 Jedną z ważnych uwag w trakcie dyskusji była sugestia, aby szczególną uwagę przy 

planowanych zmianach zwrócić na rozproszenie infrastruktury wspierającej aktywność  

na świeżym powietrzu. Aby tereny rekreacji były ogólnodostępne, aby mieszkańcy obszaru 

mogli skorzystać z nowej infrastruktury w sposób nieograniczony. .   

Uczestnicy spotkania podkreślali także kluczową rolę działań, mających na celu 

zmniejszania ilości osób żyjących z zasiłków oraz działań skierowanych do dzieci.  

 



 
Spotkanie dla mieszkańców 

 

 

 

 

 

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęła ani jedna uwaga do Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla miasta Lęborka.  

 

Fakt ten nie powinien być interpretowany, jako brak skuteczności podjętych działań 

konsultacyjnych. Najbardziej zaangażowani interesariusze włączyli się na  wcześniejszych 

etapach, ich uwagi i sugestie znalazły odzwierciedlenie w zapisach GPR.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG  
 

dotyczący projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lębork 

 
 
Uwagi do zapisów projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

 

Numer strony 
dokumentu / uwaga 

ogólna  

Uwagi do zapisów projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji  

Uzasadnienie wprowadzenia 
zmian 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propozycje przedsięwzięć / pomysłów do Gminnego Programu Rewitalizacji 
 

Nazwa przedsięwzięcia Opis przedsięwzięcia 
 

Uzasadnienie przedsięwzięcia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 



Wypełniony formularz należy dostarczyć: 
drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,  

84 – 300 Lębork, Wydział Gospodarki Miejskiej- 
bądź bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, do 

pokoju B 113 (w godzinach urzędowania - poniedziałki: 7.30 - 16.00, wtorki, środy, 
czwartki: 7:30 - 15:30, piątki: 7.30 - 15.00) 

lub mailowo na adres:  rewitalizacja@um.lebork.pl  
 

Dane osoby zgłaszającej uwagi  
 

Imię i nazwisko 
 

Adres e-mail   
(opcjonalnie, ułatwi to kontakt w przypadku pytań, 

prześlemy raport z konsultacji) 

 

Numer telefonu  
(opcjonalnie, ułatwi to kontakt w przypadku 

pytań) 

 

Kategoria interesariusza  

(proszę zaznaczyć x – możliwość wielokrotnego 
wyboru) 

• mieszkaniec /ka Lęborka  
• przedstawiciel/ka organizacji 

pozarządowej 
• przedsiębiorca 

• właściciel/ka nieruchomości 
• inna instytucja (proszę podać 

nazwę)……………………………………… 

 
 
Podając swój adres e-mail lub numer telefonu wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie przez Miasto 

Lębork zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, 

poz.922). Administratorem danych jest Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku, przy ulicy Armii Krajowej 

14. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz 

obsługi korespondencji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich 

poprawiania.  

 

Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, odniesienie się do nich zostanie zawarte w 
raporcie podsumowującym przebieg konsultacji, który zostanie zamieszczony na stronie Urzędu 
Miasta Lęborka do dnia 30 listopada 2016 r. 
 
Na Państwa uwagi czekamy do 23 listopada 2016 r.  

 

 


