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1. WSTĘP 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. istotnym 

elementem tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest 

partycypacja społeczna. Konsultacje społeczne stanowią nierozerwalny 

element procesu opracowywania wszelkich dokumentów strategicznych. 

Pozwalają one na zapoznanie się ze społecznym odbiorem danego 

dokumentu oraz ze stopniem jego społecznej aprobaty, umożliwiając dotarcie 

do szerokiego grona osób, których dany dokument bezpośrednio dotyczy. 

Uczestnicy konsultacji społecznych poprzez zgłaszanie uwag i opinii mają 

możliwość wpływania na kształt danego dokumentu. Proces konsultacyjny 

zapewnia wypracowanie możliwie najtrafniejszych, najbardziej użytecznych 

oraz realistycznych zapisów. 

Gmina Nielisz jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji, w związku z powyższym przeprowadzono diagnozę i delimitację 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, która miała na celu wskazać 

obszary, charakteryzujące się koncentracją problemów społecznych oraz 

gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub środowiskowych lub 

technicznych. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji 

z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Nielisz 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Nielisz oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły . 

1.1. PRZEDMIOT KONSULTACJI 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy 

Nielisz na temat granic wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

jest niezbędne przed przystąpieniem do opracowywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Dokument ten stanowić będzie podstawowe narzędzie 
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prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość działań 

prowadzonych w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.  

Konsultacje społeczne dotyczyły projektu uchwały Rady Gminy Nielisz 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Nielisz.  

1.2. PODSTAWA PRAWNA 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały na podstawie art. 5a ust. 1, 

art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3  w związku 

z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 485) 

1.3. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UCZESTNICTWA 

W KONSULTACJACH 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli:  

 mieszkańcy Gminy,  

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy 

wieczystych nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami 

znajdującymi się na tym obszarze,  

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy 

nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  

 organy władzy publicznej, 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa. 
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1.4. TERMIN KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającej obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji przeprowadzono w terminie od dnia 

07.09.2022 r. do dnia 07.10.2022 r. 

Obwieszczenie o konsultacjach zostało opublikowane w dniu 30.08.2022 r. 

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się w sali narad Urzędu Gminy 

Nielisz w dniu 16.09.2022 r. w godzinach 10.00-12.00. 

1.5. FORMA I TRYB KONSULTACJI 

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie: 
 
1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą 

formularzy. 

Formularz zgłaszania uwag dostępny był od dnia 07.09.2022 r.:  

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nielisz pod adresem 

internetowym https: //ugnielisz.bip.lubelskie.pl,  

b) na stronie internetowej Gminy Nielisz pod adresem internetowym 

www.nielisz.pl,  

c) w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nielisz,  

d) podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4.  

2. Zbierania uwag ustnych. 

Zbieranie uwag ustnych było możliwe od dnia 07.09.2022 r. do dnia 

07.10.2022 r.: 

a) w Urzędzie Gminy Nielisz pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu, 

b) podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4. 

3. Ankiety w postaci papierowej lub elektronicznej.  

Ankieta dostępna była od dnia 07.09.2022 r.: 

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niel isz pod adresem 

internetowym https: //ugnielisz.bip.lubelskie.pl, 

b) na stronie internetowej Gminy Nielisz pod adresem internetowym 

www.nielisz.pl, 

c) w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Nielisz, 
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d) podczas spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 4. 

4. Otwartego spotkania konsultacyjnego ekspertów z mieszkańcami Gminy 

Nielisz umożliwiającego prezentację głównych założeń i propozycji do 

uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także 

zgłaszanie uwag, opinii i propozycji.  

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbyło się w sali narad Urzędu Gminy 

Nielisz w dniu 16.09.2022 r. w godzinach 10.00-12.00. 

2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – poza oparciem się 

o szczegółowe dane statystyczne, których zakres został zdefiniowany 

w ustawie o rewitalizacji - były wyznaczane w procesie partycypacji 

społecznej opartej m.in. na badaniu tj. ankietyzacja mieszkańców oraz na 

spotkaniu z ekspertami inicjującym rewitalizację, podczas którego 

nakreślono cel podjęcia działań i wyjaśniono podstawowe definicje. Na 

tablicach ogłoszeń zostały zamieszczone zaproszenia skierowane do 

mieszkańców do współpracy w procesie tworzenia Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno -

gospodarczych w Gminie Nielisz oraz naniesienie ich skali i intensywności, 

na mapę całej Gminy. 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły na zweryfikowanie 

na ile rekomendacje zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę 

społeczną oraz przedstawicieli samorządu odpowiadającego na potrzeby 

mieszkańców. 

W spotkaniu przeprowadzonym w Urzędzie Gminy Nielisz uczestniczyło 

łącznie 20 osób. Zgromadzonym uczestnikom zaprezentowano wyniki prac 

oraz przedstawiono propozycje obszaru rewitalizacji. Na początku omówiono 

podstawowe zagadnienia związane z tematyką rewitalizacji. Zebranym 
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przybliżono także w jaki sposób powinien powstawać Gminny Program 

Rewitalizacji. Przedstawiono również sposób wyznaczenia obszaru, który 

zgodnie z propozycją może zostać objęty działaniami rewitalizacyjnymi.  

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z wymogami 

ustawowymi dotyczącymi wyznaczenia obszaru wymagającego pilnej 

interwencji. W części spotkania przeznaczonej na dyskusje interesariusze 

mieli szansę zadać pytania autorom diagnozy. Pytania dotyczyły różnych 

kwestii – zastosowanych wskaźników, możliwych do realizacji działań, 

dalszych planów Gminy dotyczących rewitalizacji.  

Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wpłynęło pięć wypełnionych 

formularzy konsultacyjnych z uwagami. Na formularzu konsultacyjnym, 

w trakcie trwania konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi, które nie 

dotyczyły obszaru rewitalizacji, lecz tekstu diagnozy. Wniesione 

zastrzeżenia zostały przyjęte i wprowadzono drobne korekty redakcyjne do 

dokumentu. 

Zaproponowane zmiany zgodnie z otrzymanymi formularzami:  

 strony 49 i 50 – doprecyzować opis dawnego Domu Nauczyciela 

w miejscowości Nawóz, 

 strony 49 i 50 – doprecyzować opis budynku po dawnej szkole 

podstawowej w miejscowości Nawóz,  

 strony 49 i 50 – doprecyzować opis budynku po byłym budynku SKR 

w miejscowości Nielisz, 

 strona 20 – wskazanie metodologii obliczenia gęstości zaludnienia wraz 

z jego uzasadnieniem, 

 tabele, wykresy – doprecyzować źródła danych, 

 strona 40 – doprecyzować jaki wiek był brany pod uwagę w wyliczeniu 

wskaźnika oraz jakich świadczeń dotyczyły.  

 

Wszystkie zaproponowane uwagi zostały uwzględnione w dokumencie. 

Powyższe zmiany wprowadzono do treści diagnozy (załącznik nr 3 do projektu 

uchwały). Obszar rewitalizacji pozostaje bez zmian, stąd załączniki mapowe 

pozostają bez zmian. 
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3. ANKIETYZACJA 

W trakcie trwania konsultacji wpłynęło  10 wypełnionych formularzy 

ankietowych. W pytaniu dotyczącym prawidłowości przeprowadzonych analiz 

i dokonanej identyfikacji obszaru zdegradowanego 90% respondentów 

wskazało odpowiedź zdecydowanie tak a 10% oznaczyło odpowiedź  raczej 

tak. W pytaniu dotyczącym prawidłowości przeprowadzonych  analiz 

i dokonanej identyfikacji obszaru rewitalizacji 80% respondentów wskazało 

odpowiedź zdecydowanie tak, pozostałe 20% zaznaczyło odpowiedź  raczej 

tak. Szczegółowe zestawienie przedstawiają wykresy poniżej. 

Wykres 1 Czy zgadza się Pani/Pan z wynikami przeprowadzonych analiz 

i dokonaną identyfikacją obszaru zdegradowanego? 

 

Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonej 

ankietyzacji 

Wykres 2 Czy zgadza się Pani/Pan z wynikami przeprowadzonych analiz 

i dokonaną identyfikacją obszaru rewitalizacji? 

 
Źródło: Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonej 

ankietyzacji 

90%

10% 0% 0% 0%

Zdecydowanie tak

Raczej rak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie

80%

20%

0%
0%

0%

Zdecydowanie tak

Raczej rak

Trudno powiedzieć

Raczej nie

Zdecydowanie nie
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4. DOSTĘPNOŚĆ W REWITALIZACJI 

Dostępność jest jednym z podstawowych praw człowieka. Swobodny 

dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym 

i publicznym na równi dla wszystkich jest podstawową miarą jakości życia.  

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z projektem wytycznych 

dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy UE na lata 

2021-2027 tj. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na różne 

przesłanki, w tym: płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 

społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy 

polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości 

narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację 

seksualną. 

Racjonalne usprawnienia podczas przebiegu konsultacji:  

1. Dostosowanie budynku:  

a. montaż tymczasowego schodołazu, 

b. montaż dzwonka do komunikacji z firmą opracowującą dokument oraz 

pracownikami Urzędu Gminy Nielisz, 

2. Dostosowanie komputerów:  

a. przystosowanie komputera w program mówiący, powiększający  

czcionkę, 

3. Dostosowanie materiałów projektowych/szkoleniowych (udostępnione 

dokumenty opracowane zostały zgodnie z zasadami dostępności 

cyfrowej): 

a. tekst wyrównany do lewej strony,  

b. wyrazy nie dzielone, 

c. tekst „rozstrzelony”, 

d. czcionka bezszeryfowa, 

e. czcionka o rozmiarze minimum 12 punktów,  

f. interlinia między wierszami minimum 1,15 punktów, 

g. zastosowanie wbudowanych stylów,  

h. brak pionowych tekstów, 



Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Nielisz 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Nielisz został opracowany przez firmę Doradztwo i Reklama Sp. z o.o. 

Strona 10 z 12 
 

i. listy elementów wstawiane za pomocą edytora tekstu,  

j. powtarzanie wierszy nagłówka na kolejnych stronach dokumentu,  

k. stosowanie tekstów alternatywnych. 

Materiały drukowane były przygotowane z zachowaniem wyżej wymienionych 

zasad. 

4. Zapewnienie specjalistycznego wsparcia: 

a. osoby niesłyszące miały możliwość skorzystania z pomocy tłumacza 

języka migowego (wideo tłumacz za pomocą aplikacji) , 

b. osoby słabosłyszące mogły skorzystać z Pętli Indukcyjnej,  

5. Dostosowanie strony internetowej: 

a. Zastosowanie standardów WCAG. 

b. Możliwość komunikacji w innej formie: e-mail, SMS, pisząc na kartce. 

Dostępność dla zainteresowanych oraz na etapie opracowywania 

dokumentów koordynatora do spraw dostępności.  

5. PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały 

Rady Gminy Nielisz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nielisz pozwoliły poznać opinie i uwagi 

interesariuszy rewitalizacji odnośnie proponowanego obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Co więcej, umożliwiły mieszkańcom 

obszaru przeznaczonego do rewitalizacji zaprezentowanie głównych potrzeb, 

a także przedstawienie pomysłów na konkretne działania, jakie powinny 

zostać podjęte na danym obszarze. 

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły 

uwagi do projektu uchwały Rady Gminy Nielisz w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nielisz, 

lecz do dokumentu diagnozy, zostanie ona przedstawiona na najbliższej sesji 

Rady Gminy Nielisz w niezmienionej formie. 
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Wynik konsultacji społecznych: zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Nielisz. 
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