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1. O KONSULTACJACH 
 

 
 

 
GENEZA KONSULTACJI 
 
W oparciu o analizy zagadnień społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych  
i gospodarczych możliwe jest określenie zadań i projektów, które skutecznie pomogą zwalczać na 
obszarach rewitalizacji zjawiska kryzysowe. Ujęcie w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 
2016-2018 właściwie dobranych projektów to również warunek konieczny, aby można było 
ubiegać się o środki finansowe UE przeznaczone na rewitalizację. Konsultacje społeczne miały na 
celu zapoznanie się opiniami i zgłoszonymi inicjatywami - tak, aby było możliwe zakończenie 
kolejnego etapu prac nad dokumentem. Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018 
zostanie następnie uchwalony przez Radę Miejską Wrocławia. 
 
PRZEDMIOT KONSULTACJI 
 
Przedmiotem konsultacji był Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018. Jest to istotny 
dokument w realizacji zainicjowanego przez Miasto procesu rewitalizacji obszarów kryzysowych. 
Na podstawie przeprowadzonych analiz, wytyczone zostały kierunki działań jakie należy podjąć, 
aby na obszarach rewitalizacji zwalczać zjawiska degradacji. Planowana jest kontynuacja procesu 
rewitalizacji na Nadodrzu i rozpoczęcie działań rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim. 
 
CEL KONSULTACJI 
 
Konsultacje miały na celu wymianę wiedzy o Nadodrzu i Przedmieściu Oławskim w dialogu  
z mieszkańcami i poznanie zgłaszanych projektów. Zgłoszone podczas konsultacji propozycje, 
stanowią podstawę do wyboru inicjatyw ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców na tych 
obszarach. Dialog prowadzony wspólnie z mieszkańcami służył znalezieniu odpowiedzi na szereg 
pytań związanych z Lokalnym Programem Rewitalizacji – Jakie są potrzeby mieszkańców? Jak 
optymalnie wykorzystać potencjał miejsc i lokalnej społeczności? W jaki sposób podnieść jakość ż
ycia na obu obszarach? Jak pogodzić, często odmienne, racje i dążenia?  W jaki, przemyślany 
sposób  zmieniać otoczenie? Wreszcie jak włączyć się do wspólnych działań? 
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TERMIN I PRZEBIEG KONSULTACJI 
 
Konsultacje społeczne miały miejsce we Wrocławiu na terenie Przedmieścia Odrzańskiego  
i Przedmieścia Oławskiego w okresie od 25 stycznia do 14 lutego 2016 r. Utworzona została 
specjalna strona www, miały miejsce cztery spotkania konsultacyjne, zbierano uwagi, pomysły, 
ankiety, propozycje projektów od mieszkańców, organizacji pozarządowych, jednostek miejskich 
– wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych działaniami na obszarach rewitalizacji. 
 
UCZESTNICY KONSULTACJI 
 
W procesie konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 wzięły udział osoby  
i podmioty zainteresowane działaniami rewitalizacji na wymienionych obszarach, m.in.: 
mieszkańcy Przedmieścia Odrzańskiego i Przedmieścia Oławskiego, Wrocławianie, organizacje 
pozarządowe, lokalna społeczność obszarów,  przedsiębiorcy, aktywiści, społecznicy. 
Konsultacje zorganizowane zostały przez spółkę Wrocławska Rewitalizacja (inicjator, operator 
procesu rewitalizacji) przy współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego 
Wrocławia (partner, pomoc w organizacji konsultacji). 
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2. NARZĘDZIA 
 

 
 

 
W procesie konsultacji wykorzystano następujące narzędzia komunikacji oraz interakcji  
z mieszkańcami: 
 
 

 Dedykowana strona www poświęcona konsultacjom - http://www.wroclaw.pl/lokalny-
program-rewitalizacji/  zamieszczona na www.wroclaw.pl w zakładce Wrocław Rozmawia 
zawierająca m.in. opis konsultacji oraz kluczowe dokumenty (masterplany dla obszarów 
poddanych konsultacjom, zestawienia inwestycji)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wroclaw.pl/lokalny-program-rewitalizacji/
http://www.wroclaw.pl/lokalny-program-rewitalizacji/
http://www.wroclaw.pl/
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 Elektroniczny formularz zgłaszania uwag oraz specjalne ankiety 
 
Zgłoszenia mogły dotyczyć zarówno ogólnych spraw jak i konkretnych propozycji, np. tylko 
jednego proponowanego przedsięwzięcia –  miejsca, które wymaga zagospodarowania albo 
nieruchomości, która wymaga remontu, lub też powszechnego problemu społecznego do 
rozwiązania itp. Jedna osoba mogła złożyć dowolną ilość wniosków. Zgłaszać można było np. 
zagospodarowanie fragmentu wnętrza podwórzowego na miejsce spotkań mieszkańców, 
przeprowadzenie akcji sąsiedzkich czy remont placu zabaw. Przedmiotem zgłoszeń mogły być 
zarówno gotowe projekty lub propozycje czy postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które 
powinny zostać podjęte na wybranym obszarze. 
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 Bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami Wrocławia  
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 Promocja i rozpowszechnianie informacji o procesie konsultacji i wydarzeń z nim 
powiązanych, odbywała się za pośrednictwem strony www.wroclaw.pl, strony  
www.w-r.com.pl, mediów społecznościowych - FB #WroclawRozmawia, lokalnych 
mediów, www i biuletynów informacyjnych wrocławskich NGO: Tratwa Forum,  
Sektor 3, ale również plakatów i ulotek kolportowanych na obszarach oraz materiałów 
dostępnych w sekretariacie spółki Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. 
 

 
 
 
 
 

 
 

http://www.wroclaw.pl/
http://www.w-r.com.pl/
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3. SPOTKANIA INFORMACYJNE 
 

 

W czasie konsultacji miały miejsce cztery spotkania z mieszkańcami, po dwa na Nadodrzu  

i Przedmieściu Oławskim. Spotkania odbywały się w dni robocze, w godzinach popołudniowych 

(od 17:30 do ok. 20). Frekwencja na spotkaniach wahała się od kilkunastu do ok. 50 osób. 

Większość spotkań była nagrywana, a materiał udostępniany publicznie poprzez www czy media 

społecznościowe. 
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4. WYNIK KONSULTACJI 

 

 

 

Podsumowanie zgłoszeń, które wpłynęły do biura Spółki Wrocławska Rewitalizacja w okresie od 

25 stycznia do 14 lutego 2016 roku w ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu 

Rewitalizacji na lata 2016-2018. Na wszystkie pytania udzielono odpowiedzi. 

Lp. Podmiot zgłaszający Data Temat 

1 osoba fizyczna (BŚ) 2016-02-14 zgłoszenie projektu 

2 osoba fizyczna  (AS) 2016-02-14 zgłoszenie projektów 

3 osoba fizyczna  (MW) 2016-02-14 zgłoszenie projektu 

4 osoba fizyczna  (FR) 2016-02-14 zgłoszenie projektów 

5 osoba fizyczna (KS) 2016-02-14 zgłoszenie projektu 

6 osoba fizyczna  (SB) 2016-02-14 zgłoszenie projektów 

7 osoba fizyczna (MJ) 2016-02-14 zgłoszenie projektu 

8 osoba fizyczna (MJ) 2016-02-14 zgłoszenie projektu 

9 osoba fizyczna (MW) 2016-02-14 zgłoszenie projektu 

10 osoba fizyczna (TM) 2016-02-13 zgłoszenie projektów 

11 osoba fizyczna (BŚ) 2016-02-13 zgłoszenie projektu 
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12 Wspólnota Mieszkaniowa  2016-02-13 zgłoszenie projektu 

13 osoba fizyczna (KB) 2016-02-13 zgłoszenie projektu 

14 osoba fizyczna  (BM) 2016-02-12 zgłoszenie projektów 

15 osoba fizyczna (RD)  2016-02-11 zgłoszenie projektów 

16 osoba fizyczna (AK) 2016-02-11 zgłoszenie projektów 

17 osoba fizyczna (AW) 2016-02-11 zgłoszenie projektów 

18 osoba fizyczna (ET)  2016-02-10 zgłoszenie projektu 

19 osoba fizyczna (WW) 2016-02-10 zgłoszenie projektu 

20 osoba fizyczna (WW) 2016-02-09 zapytanie 

21 osoba fizyczna (EW) 2016-02-08 zgłoszenie projektu 

22 osoba fizyczna (BK) 2016-02-07 zgłoszenie projektu 

23 osoba fizyczna (WD) 2016-02-05 dodatek do fiszki 

24 osoba fizyczna (SS) 2016-02-03 przypomnienie o zapytaniu 

25 osoba fizyczna (NJ) 2016-02-04 zgłoszenie projektów 

26 osoba fizyczna (KS) 2016-02-05 zgłoszenie projektu 

27 osoba fizyczna (PK) 2016-02-10 uwagi + lista pytań 

28 osoba fizyczna (KK) 2016-02-02 lista pytań 

29 osoba fizyczna (KP) 2016-02-02 pytanie 

30 osoba fizyczna (NJ) 2016-02-02 zgłoszenie projektu 

31 osoba fizyczna (WD) 2016-01-31 zgłoszenie projektu 

32 osoba fizyczna (A) 2016-01-29 pytanie 

33 osoba fizyczna (PS) 2016-01-28 pytanie 

34 osoba fizyczna  (SS) 2016-01-28 lista pytań 
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Ponadto wpłynęły 2 zgłoszenia projektów w formie papierowej pocztą, a 2 zgłoszenia papierowe 

zostały przekazane w trakcie konsultacji społecznych.  

W sumie, w okresie od 25 stycznia do 14 lutego 2016 r., dla obszaru Przedmieścia Oławskiego 

zgłoszono 26 projektów, w tym 13 dotyczyło remontów elewacji kamienic, 2 projekty działań 

społecznych i środowiskowych, natomiast 11 innych projektów infrastrukturalnych. Trzy 

zgłoszenia dotyczyły projektów spoza obszaru wsparcia. 

Dla obszaru Nadodrza wpłynęło 25 projektów, w tym 11 dotyczyło remontów elewacji kamienic, 

1 projekt działań społecznych, natomiast 13 innych działań infrastrukturalnych. Dwa zgłoszenia 

dotyczyły projektów spoza obszaru wsparcia. 

Jakie informacje były najistotniejsze dla osób, które wzięły udział w konsultacjach ? 

• Informacje dotyczące dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018 – po co 

jest ten dokument? Dlaczego jest przewidziany na lata 2016-2018?  

• informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na remonty kamienic, remonty 

podwórek i innego rodzaju inicjatywy; 

• sposób i kryteria oceny projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji;  

• sposoby dotyczące utrzymania i trwałości dotychczas zrealizowanych projektów: jak 

przeciwdziałać wandalizmom i zniszczeniom? 

• jako najważniejsze problemy wymieniono składowanie i wywożenie śmieci, odwodnienie 

podwórzy, nieuporządkowane kwestie parkowania, brak zieleni, zaniedbane podwórza  

i kamienice, a także brak poczucia bezpieczeństwa i odpowiedzialności za wspólne dobro. 
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Uwagi mieszkańców, nadesłane na formularz zgłoszeniowy na stronie dedykowanej konsultacjom 

(limit znaków na odpowiedź) - http://www.wroclaw.pl/lokalny-program-rewitalizacji/   (3) 

1. System parkingów podziemnych i naziemnych dla mieszkańców kamienic. 

 

2. Rewitalizacja podwórka przy ul Słowiańska 13-17(przy Caritas). Na dzień dzisiejszy fatalny 

stan nawierzchni utrudniający dojście do śmietników, problem z parkowaniem aut, brak 

sprzętów do zabawy dla dzieci (dzieci bawią się w śmietnikach i na murkach co jest  

b. Niebezpieczne!!!!!) brak oświetlenia podwórka... Błagam w imieniu mieszkańców  

o chociażby wyłożenie 'puzzlami / kostka' nawierzchni!!! 

 

 

 

 

3. Te dwa obszary duszą się. duszą się z braku systemowego podejścia do zieleni i 

komunikacji dlatego proponuję, aby w LPR ująć: - sieciowanie zieleni - tworzenie tras 

pieszych i rowerowych nad Oławą, wykorzystywanie tych terenów, które mają potencjał 

zielony i uzupełnianie ich nowymi nasadzeniami, tworzeniem terenów zielonych tam 

gdzie się da, powstawanie zielonych ścian i zielonych dachów i na końcu dopiero 

tworzenie zielonych podwórek - druga rzecz to komunikacja zbiorowa. wydzielanie 

torowisk na Nadodrzu, budowanie torowisk na Przedmieściu Oławskim [uruchomienie 

tramwaju na Kościuszki]; tworzenie dróg rowerowych; tworzenie systemów parkingów. 

 

 

 

 

http://www.wroclaw.pl/lokalny-program-rewitalizacji/
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5. WNIOSKI Z KONSULTACJI 

 

 

 

Dnia 21 kwietnia 2016 r. Rada Miejska Wrocławia przyjęła jednogłośnie trzydziestoma czterema 

głosami uchwałę nr XXIII/496/16 w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata  

2016-2018”. 
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Uchwała i towarzyszący jej załącznik Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016 – 2018  

(opracowanie – 265 stron) dostępne są na stronach BIP UM Wrocławia w bazie uchwał Rady 

Miejskiej Wrocławia: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXIII/496/16  

 

 

 

http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXIII/496/16
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Opracowanie raportu: 

Biuro ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia 

 

Wrocławska Rewitalizacja 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, kwiecień 2016 

 

 


