
Utila sp. z o.o. 
WARSZAWA | CZERWIEC 2022  

Gminny Program Rewitalizacji 
Gminy Leszno na lata 2020-
2030 
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

  



 

1 | S t r o n a  

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  

W dniach 23.05-24.06.2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030. Konsultacje prowadzone były w formie:  

1) Zbierania uwag w wersji papierowej i elektronicznej za pomocą formularza uwag. 

Wypełnione formularze można było dostarczyć w terminie trwania konsultacji: 

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, aleja Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, 

b) bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu, 

c) drogą elektroniczną na adres: zpgn@gminaleszno.pl  

Istniała również możliwość wypełnienia i przesłania formularza uwag bezpośrednio na stronie internetowej  

konsultacje.gminaleszno.pl. 

2) Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji. 

3) Mobilnych punktów konsultacyjnych. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz formularzem uwag do pobrania został udostępniony w dniu 

23.05.2022 r.: 

 na stronie gminaleszno.pl w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne/Rewitalizacja 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno, 

 w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (pok. nr 21) w Urzędzie 

Gminy Leszno, al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, w godzinach pracy Urzędu. 

2. MOBILNE PUNKTY KONSULTACYJNE  

CZAS I MIEJSCE  

Mobilne punkty konsultacyjne zostały przeprowadzone w trzech lokalizacjach: 

 28 maja 2022 r. w godz. 09:00 – 12:00 w Lesznie na Targowisku „Mój Rynek”, ul. Szkolna 10, 

 28 maja 2022 r. w godz. 13:30 – 16:30 w Gawartowej Woli, przy sklepie spożywczym, 

 29 maja 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00 przy Kościele św. Anny w Zaborowie. 

Na obecnym etapie trwania projektu na punktach przedstawiano projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Leszno oraz zbierano uwagi i opinie do dokumentu. Odwiedzający mobilne punkty konsultacyjne mogli 

zapoznać się z opracowanym dokumentem oraz przekazać względem niego uwagi i propozycje, które należałoby 

uwzględnić. Dodatkową zaletą ustawienia mobilnych punktów konsultacyjnych w powszechnie odwiedzanych 

miejscach było przekazanie odwiedzającym podstawowych informacji na temat rewitalizacji. 

W sobotę (28.05) w godzinach 09:00 – 12.00 na Targowisku Mój Rynek przy ul. Szkolnej przygotowany został 

mobilny punkt konsultacyjny, w którym na pytania mieszkańców odpowiadali autorzy programu rewitalizacji – 

przedstawiciele firmy Utila. Największa liczba osób odwiedziła mobilny punkt konsultacyjny w pierwszej godzinie 

od ustawienia punktu. Ogółem pierwszy mobilny punkt konsultacyjny odwiedziło w sobotę ok. 10 osób. Drugi 

punkt (28.05) odbył się w godzinach 13:30 – 16:30 przy sklepie spożywczym w pobliżu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Gawartowej Woli. Punkt ten cieszył się jednak mniejszym zainteresowaniem i ostatecznie odwiedziło go ok. 7 

osób. W niedzielę (29.05) w godzinach 10:00 – 13:00 został przygotowany kolejny punkt konsultacyjny w 

Zaborowie przy Kościele św. Anny. Najwięcej osób pojawiło się w godzinach 11:00 – 12:00 oraz około godz. 12:45 

i w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców w ostatnim przedziale czasowym punktu, jego czas trwania 

został wydłużony o około 30 min w celu odpowiedzenia na wszystkie pytania oraz udzielenia informacji osobom 

zainteresowanym. W sumie w mobilnym punkcie konsultacyjnym w Zaborowie pojawiło się ok. 20 osób. 

mailto:zpgn@gminaleszno.pl
http://www.konsultacje.gminaleszno.pl/
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Zdjęcie  1. Punkt konsultacyjny w Lesznie na Targowisku Mój Rynek, 28.05.2022 r. 

Źródło: zasoby własne, KP. 

Miejsca ekspozycji punktów konsultacyjnych były ogólnodostępne, bez ograniczeń dla osób 

z niepełnosprawnościami. Na miejscu można było zapoznać się z przygotowanymi dokumentami, z listą 

projektów podstawowych, które będą realizowane w przyszłości, a także porozmawiać na temat rozwoju gminy. 

 

Zdjęcie  2. Punkt konsultacyjny w Gawartowej Woli przy sklepie spożywczym, 28.05.2022 r. 

Źródło: zasoby własne, KP. 

Zapewnione zostały różnego rodzaju materiały, które miały zachęcić osoby przechodzące w okolicach Targowiska 

Mój Rynek w Lesznie, Kościoła św. Anny w Zaborowie oraz sklepu spożywczego w Gawartowej Woli do podejścia 

do mobilnego punktu konsultacyjnego. Elementami przyciągającymi uwagę były przygotowane 4 kolorowe grafiki 

w rozmiarze 70x100 cm, ustawione tuż przy stolikach, zawierające podsumowanie najważniejszych informacji o 

programie, a także mapy podobszarów rewitalizacji.  
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Zdjęcie  3. Punkt konsultacyjny w Zaborowie, 29.05.2022 r. 

Źródło: zasoby własne, MP. 

Wśród innych materiałów dostępnych na stoiskach, do dyspozycji osób zainteresowanych były również specjalnie 

w tym celu przygotowane skrócone wersje prezentacji oraz pełna wersja Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Dokumenty wskazywały podobszary rewitalizacji na terenie Gawartowej Woli, Leszna Południe i Zaborowa oraz 

dokładnie opisane kryteria, które posłużyły do wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Dodatkowo szczegółowo 

przedstawiały opisane zarówno projekty podstawowe niezbędne do realizacji celów rewitalizacji i stanowiących 

podstawę realizacji wizji obszaru, jak i projekty uzupełniające.  

Odwiedzających mobilny punkt konsultacyjny mieszkańców zachęcano do zapoznania się z dokumentem, a 

następnie do wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag względem przedstawionych treści. Przy punkcie konsultacyjnym 

zainteresowani mieli możliwość wypełnienia przygotowanej ankiety i formularza zgłaszania uwag do projektu 

Programu bądź też mogli zabrać wydruk ze sobą oraz zgłosić uwagi w późniejszym terminie w innej dopuszczalnej 

formie.  

Osobom odwiedzającym punkty wyjaśniono poszczególne kroki działań, które doprowadziły do wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Z bezpośrednich rozmów z mieszkańcami wynikało, że 

w większości przypadków zgadzają się oni z wyznaczonym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji.  

Dla niektórych odwiedzających słowo rewitalizacja wiąże się tylko z remontami i modernizacjami, dlatego też 

podczas punktów konsultacyjnych podkreślany był aspekt społeczny tego procesu. Istotne było także wyjaśnianie 
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przyczyn, dla których akurat taki obszar został wskazany jako ten, który powinien zostać poddany procesowi 

rewitalizacji.  

W sobotę zgłaszane były postulaty związane z bieżącymi problemami zauważanymi przez mieszkańców:  

 Brak ośrodka rehabilitacji dla zwierząt przy parku Karpinek. 

 Staw w Gawartowej Woli – niegdyś dostępny dla każdego, teraz odgrodzony dla użytku wyłącznie dla 

OSP. Mieszkaniec zgłosił potrzebę rozwiązania tej kwestii oraz uzyskania informacji, czy byłaby 

możliwość ponownego upublicznienia jako stawu łownego.  

Nikt nie zdecydował się na wypełnienie formularza zgłaszania uwag, jednak 2 osoby zabrały formularz ze sobą. 

Wzór formularza zgłaszania uwag znajduje się w załączniku 1. 

W niedzielę główne pytania dotyczyły planów budowy mieszkań czynszowych – mieszkańcy wyrażali swoje 

zaniepokojenie odnośnie rozbudowy zabudowy mieszkaniowej przy jednoczesnym braku sieci kanalizacyjnej. 

Inne pytania dotyczyły również współpracy z prywatnymi właścicielami obiektów, które zostały wskazane w 

projektach Programu Rewitalizacji - mieszkańcy byli zainteresowani, czy prywatny właściciel Kompleksu 

Pałacowo-Parkowego w Zaborowie również może ubiegać się o środki w ramach realizacji Programu. 

Nikt nie wypełnił formularza zgłaszania uwag na miejscu, 3 osoby wzięły ze sobą wersję papierową dokumentu, 

a kolejnych kilka zapytało, gdzie można znaleźć elektroniczną wersję formularza. 

3. SPOTKANIA OTWARTE  

CZAS I MIEJSCE  

Spotkania otwarte odbyły się w poniższych dniach: 

 26.05.2022 r. godz. 17:00-19:00 w Urzędzie Gminy Leszno, 

 2.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 w OSP Gawartowa Wola, 

 3.06.2022 r. godz. 17:00-19:00 w OSP Zaborów. 

PODSUMOWANIE PRZEBIEGU WYDARZENIA I  ZGŁOSZONE UWAGI/OP INIE  

W czwartek 25.05.2022 r. odbyło się spotkanie w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Leszno, przy Al. Wojska 

Polskiego 21.  W spotkaniu wzięły udział 3 osoby. W pierwszej części spotkania przedstawiona została prezentacja 

z najważniejszymi założeniami Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno oraz informująca o projektach, 

jakie zostały przewidziane do realizacji. Uczestnicy spotkania zadawali pytania odnośnie szczegółów projektów, 

w szczególności interesował uczestników projekt – Nowy Karpinek. Osoby biorące udział w spotkaniu pytały 

również o kolejność projektów – czy są one ułożone w hierarchii – została udzielona odpowiedź, że projekty 

powinny być realizowane zgodnie z założonym harmonogramem.  

W czwartek 2.06.2022 r. odbyło się spotkanie w świetlicy przy OSP w Gawartowej Woli. Na spotkanie przybyła 1 

osoba zainteresowana finansowaniem i rodzajem projektów dotyczących sołectwa zapisanych w GPR Gminy 

Leszno na lata 2020-2030. Krótko po rozpoczęciu na spotkanie dołączyły 4 kolejne osoby. Spotkanie rozpoczęło 

się od krótkiej prezentacji dotyczącej teorii związanej z rewitalizacją. Podczas prezentacji slajdów dotyczących 

projektów zawartych w GPR rozpoczęła się dyskusja na temat potrzeby wprowadzenia nowego przedsięwzięcia 

rewitalizacyjnego dotyczącego zagospodarowania terenu wokół stawu położonego na wschód od Domu Opieki 

św. Kosmy i Damiana oraz jego oczyszczenia, aby mógł być użytkowany rekreacyjnie. Następnie zwrócono uwagę 

na potrzebę doszczegółowienia podstawowego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego dla obszaru Gawartowa Wola 

– Miejsca integracji w sołectwie Gawartowa Wola. Pojawiły się pierwsze pomysły dotyczące projektu takie jak 
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doposażenie budynku świetlicy (infrastruktura techniczna, termomodernizacja, pomieszczenia gastronomiczne, 

szatnie), organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży np. tanecznych lub plastycznych oraz dobudowa urządzeń do 

zabawy dla dzieci lub siłowni plenerowej. Na końcu spotkania pozostała jedna, najbardziej zaangażowana osoba, 

która zwróciła uwagę na konieczność wykonania remontu boiska lub budowę nowego, wielofunkcyjnego. 

Zwrócono uwagę na niewystarczające poinformowanie o terminach i miejscach spotkań, co mogło wpłynąć na 

niską frekwencję. Ostatni uczestnik zabrał ze sobą formularz konsultacji z zamiarem dostarczenia uwag do GPR 

Gminy Leszno na lata 2020-2030. 

Trzecie, ostatnie spotkanie odbyło się w budynku OSP Zaborów przy ulicy Stołecznej 180. O godzinie 17:00 

przybyła jedna osoba, która przed wydarzeniem zapoznała się już z GPR Gminy Leszno na lata 2020-2030. 

Spotkanie rozpoczęto od prezentacji, w której zawarto podstawowe informacje o rewitalizacji oraz o 

sporządzonym dokumencie. Po 20 minutach przybyły dodatkowe 3 osoby, które z zaciekawieniem śledziły cele 

strategiczne zapisane w GPR (Zdjęcie 1). Uczestników najbardziej zainteresowała lista projektów dedykowana 

dla sołectwa Zaborów. W odniesieniu do projektu 4. Modernizacja kompleksu parkowo-pałacowego w 

Zaborowie zgłaszano potrzebę udostępnienia tego pałacu dla mieszkańców oraz zaproponowano 

wykorzystanie stajni znajdującej się na posesji na potrzeby rehabilitacyjne dzieci z Gminy Leszno. Pojawiły się 

pytania dotyczące zgłaszających projekty - czy mogły to zrobić podmioty prywatne.  Około godziny 17:40 

dołączyły kolejne 2 osoby. Rozpoczęła się gorąca dyskusja dotycząca przedsięwzięcia 7. Poprawa warunków 

mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji. Uczestnicy mieli wątpliwości co do zasadności realizacji tego projektu. 

Zwrócono uwagę, że Gmina Leszno posiada już mieszkania czynszowe na swoim terenie, które nie mają 

zapewnionej potrzebnej infrastruktury technicznej. Postulowano również o zastąpienie projektu 7. nowym, 

umożliwiającym budowę sieci wodno-kanalizacyjnej dla obszaru Zaborowa, który to tej infrastruktury nie 

posiada. Publiczność zwracała uwagę również na brak wystarczającej informacji dotyczącej partycypacji 

społecznej w procesie powstawania GPR (wywiady, ankiety, warsztaty, spacery, punkty konsultacyjne i spotkania 

otwarte). Sugerowano, że publikacja informacji na stronie Gminy i BIPie nie jest miejscem, z którego mieszkańcy 

dowiadują się o aktualnościach. Jednocześnie należy podkreślić, że informacja o konsultacjach była również 

przekazywana za pomocą plakatów i ulotek. Zauważono również że na ulotce zaproszenie skierowane było tylko 

dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. Na spotkaniu pojawiły się pytania dotyczące wielkości próby badań 

metodą PAPI i IDI. Mieszkańcy Zaborowa sugerują sporządzenie nowej ankiety dotyczącej zasadności budowy 

nowych mieszkań czynszowych. Następnie skupiono się na projekcie 2. Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

1863 r. na nowo gdzie uczestnicy sugerowali wprowadzenie rozwoju kompetencji nauczycieli i organizacji 

projektów dla dzieci dla obszaru zdegradowanego. Około godziny 18.30 pojawiła się kolejna, 8 już osoba, która 

razem z 2 uczestnikami spotkania zgłaszała uwagi do przedsięwzięcia nr 3. Lokalne centrum sportu w Zaborowie. 

Zauważono, że niektóre rzeczy zapisane w GPR Leszno na lata 2020-2030 zostały już zrobione (bramki zostały 

już zakupione), a niektóre nie są potrzebne (rozbudowa trybun – „obecne są nowe, ok. 6-letnie, a liczba miejsc 

siedzących wystarcza”). Zaproponowano jednak budowę Orlika, zasugerowano również miejsce – teren obok 

istniejącego boiska. Kilkoro uczestników spotkania zabrało ze sobą formularze uwag, a 1 osoba wypełniła go na 

miejscu. 
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Zdjęcie 1. Spotkanie otwarte w OSP Zaborów, 3.06.2022 r. 

Źródło: zasoby własne MT. 

4. WYNIKI ANKIET 

W ankiecie wzięło udział 25 osób. Formularz wypełniony został w formie papierowej przez 13 osób, natomiast 

12 respondentów odpowiedziało na pytania drogą internetową.  

Na pytanie pierwsze (W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem Gminny Program Rewitalizacji przyczyni się do poprawy 

sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji?) odpowiedzi udzieliło 21 osób. Ponad połowa respondentów (12 

osób, 57%) stwierdziła, że Gminny Program Rewitalizacji przyczyni się do poprawy sytuacji na wyznaczonym 

obszarze rewitalizacji w stopniu bardzo dużym. Kolejno wskazywane były odpowiedzi dużym (3 osoby, 14%) oraz 

bardzo małym (3 osoby, 14%). Dwie osoby (10%) wskazały, że stopień wpływu programu będzie średni, natomiast 

jedna (5%), że będzie on mały. 
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Wykres 1. Udział odpowiedzi udzielonych na pytanie: „W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem Gminny Program Rewitalizacji przyczyni się 

do poprawy sytuacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (tj. Leszno Południe, Zaborów, Gawartowa Wola)?” 

Źródło: opracowanie własne 

W pytaniu drugim poproszono o wskazanie stopnia, w jakim projekty podstawowe odpowiadają na potrzeby 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Najwięcej odpowiedzi udzielono na podpunkty dotyczące projektów: 

Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji (25 odpowiedzi) oraz Modernizacja i powiększenie 

gminnego zasobu mieszkaniowego (w tym mieszkań czynszowych) (25 odpowiedzi). Najmniejszym 

zainteresowaniem cieszył się projekt dotyczący remontu byłego posterunku policji (16 odpowiedzi) oraz projekt 

Aktywna rodzina (20 odpowiedzi). Według respondentów na potrzeby mieszkańców rewitalizacji w największym 

stopniu odpowiadają projekty: Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji (68% odpowiedzi 

dużym lub bardzo dużym), Modernizacja i powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (w tym mieszkań 

czynszowych) (60% odpowiedzi dużym lub bardzo dużym) oraz Rozwój świetlic wiejskich (57,1% odpowiedzi 

dużym lub bardzo dużym). Natomiast projekty, które uzyskały największy udział odpowiedzi małym lub bardzo 

małym to Modernizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Zaborowie (62,5%), Szkoła Podstawowa im. 

Powstańców 1863 r. na nowo (54,5%) oraz Lokalne Centrum Sportu w Zaborowie (52,2%). 

Projekt Łączna liczba 

odpowiedzi 

Udział udzielonych odpowiedzi 

bardzo 
dużym 

dużym średnim małym bardzo 
małym 

Remont budynku Starej Kuźni i 
utworzenie w nim Izby Pamięci 
Powstańców Styczniowych  

23 8,7% 17,4% 26,1% 21,7% 26,1% 

Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców 1863 r. na nowo 

22 22,7% 18,2% 4,6% 31,8% 22,7% 

Lokalne Centrum Sportu w 
Zaborowie 

23 17,4% 26,1% 4,3% 34,8% 17,4% 

12

3

2

1

3

bardzo dużym dużym średnim małym bardzo małym
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Projekt Łączna liczba 

odpowiedzi 

Udział udzielonych odpowiedzi 

bardzo 
dużym 

dużym średnim małym bardzo 
małym 

Modernizacja kompleksu 
parkowo-pałacowego w 
Zaborowie 

24 8,3% 12,5% 16,7% 33,3% 29,2% 

Nowy Karpinek 23 21,7% 26,1% 13,1% 17,4% 21,7% 

Remont byłego posterunku 
policji 

16 18,8% 18,8% 25,0% 12,4% 25,0% 

Poprawa warunków 
mieszkaniowych na obszarze 
rewitalizacji 

25 68,00% 0% 8,00% 12,00% 12,00% 

Miejsce integracji w sołectwie 
Gawartowa Wola 

21 23,8% 19,1% 14,3% 33,3% 9,5% 

Rozwój świetlic wiejskich 21 33,3% 23,8% 19,1% 19,1% 4,7% 

Aktywna rodzina 20 30,0% 20,0% 15,0% 30,0% 5,0% 

Modernizacja i powiększenie 
gminnego zasobu 
mieszkaniowego (w tym 
mieszkań czynszowych) 

25 32,0% 28,0% 12,0% 4,0% 24,0% 

Wzmacnianie kompetencji i 
umiejętności osób, celem 
aktywizacji społecznej i 
zawodowej 

21 9,5% 28,6% 19,1% 33,3% 9,5% 

Wzmacnianie kompetencji 
uczniów i nauczycieli 

22 9,1% 18,2% 40,9% 27,3% 4,5% 

Razem Lepiej – wydarzenia 
integrujące 

22 18,2% 18,2% 27,3% 31,8% 4,5% 

Klub Wolontariusza 22 13,6% 18,2% 31,8% 31,8% 4,6% 

Tabela 1. Łączna liczba odpowiedzi oraz udział poszczególnych odpowiedzi na pytanie: „W jakim stopniu wskazane w Gminnym 

Programie Rewitalizacji projekty podstawowe odpowiadają na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji?” 

Źródło: opracowanie własne  

W pytaniu trzecim respondenci poproszeni o wskazanie projektów, które ich zdaniem powinny być zrealizowane 

w pierwszej kolejności najczęściej wybierali Poprawę warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji (13 

osób), Szkołę Podstawową im. Powstańców 1863 r. na nowo (10 osób) oraz Modernizację i powiększenie 

gminnego zasobu mieszkaniowego (w tym mieszkań czynszowych) (10 osób). Nikt nie wskazał Klubu 

Wolontariusza oraz wzmacniania kompetencji uczniów i nauczycieli, natomiast po jednym głosie otrzymały 

Aktywna rodzina oraz Wzmacnianie kompetencji i umiejętności osób, celem aktywizacji społecznej i zawodowej. 

Projekt Liczba wskazań 

Remont budynku Starej Kuźni i utworzenie w nim Izby Pamięci Powstańców Styczniowych 3 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. na nowo 10 

Lokalne Centrum Sportu w Zaborowie 6 
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Projekt Liczba wskazań 

Modernizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Zaborowie 3 

Nowy Karpinek 7 

Remont byłego posterunku policji 3 

Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 13 

Miejsce integracji w sołectwie Gawartowa Wola 2 

Rozwój świetlic wiejskich  4 

Aktywna rodzina 1 

Modernizacja i powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (w tym mieszkań 
czynszowych) 

10 

Wzmacnianie kompetencji i umiejętności osób, celem aktywizacji społecznej i zawodowej 1 

Wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli 0 

Razem Lepiej – wydarzenia integrujące 2 

Klub Wolontariusza 0 

Tabela 2. Liczba wskazań poszczególnych projektów w pytaniu: „Które z projektów podstawowych Pani/Pana zdaniem powinny być 

zrealizowane w pierwszej kolejności?” 

Źródło: opracowanie własne  

5. FORMULARZE ZGŁASZANIA UWAG  

Formularze zgłaszania uwag zostały przekazane w następującej formie:  

 10 osób wypełniło formularz w formie papierowej, 

 4 osoby wypełniły formularz w wersji elektronicznej, 

 1 osoba przesłała uwagi za pomocą maila.  

Poniżej znajduje się zestawienie zgłoszonych uwag/wniosków oraz odniesienie się do nich.  
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Tabela 3. Zestawienie zgłoszonych uwag/propozycji zmian wraz z odniesieniem się do nich 

Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

1.  Str. 40 
Budynek wielorodzinny ul. 
Fabryczna 3A 

Podłączenie i montaż w częściach wspólnych 
instalacji gazowej do budynku. 

Zamontowanie sieci gazowej wpisuje 
się w Gminny Program Ochrony 
Powietrza, teraz ogrzewane węglem. 

Uwzględniono 

2.  Str. 40 
Budynek wielorodzinny ul. 
Fabryczna 3A 

Odgrzybienie oraz drenaż stały wokół budynku z 
powodu dużej wilgoci. 

Korzystne działanie dla zdrowia 
mieszkańców oraz kondycji budynku 
przez zapobieganie wilgoci i 
zagrzybieniu. 

Uwzględniono  

3.  Str. 40 
Budynek wielorodzinny ul. 
Fabryczna 3A 

Montaż rynien z wymianą dachu. Orynnowanie jest elementem wymiany 
dachu, ma na celu zapobiec zalewaniu 
ścian budynku. 

Uwzględniono  

4.  Str. 40 
Budynek wielorodzinny ul. 
Fabryczna 3A 

Wymiana przyłącza elektrycznego na dach, 
remont instalacji elektrycznej w części wspólnej 
oraz wymiana tablicy i skrzynek elektrycznych. 

Zapewni bezpieczeństwo 
przeciwpożarowe. Działanie konieczne. 

Uwzględniono 

5.  Str. 40 
Budynek wielorodzinny ul. 
Fabryczna 3A 

Remont i wymiana komina z przystosowaniem do 
spalania gazowego. 

Działanie konieczne i zgodne ze zmianą 
sposobu ogrzewania mieszkań z pieców 
węglowych na piece gazowe. 

Uwzględniono 

6.  Str. 40 
Fabryczna 3A 

Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej Stare zardzewiałe rury. Uwzględniono 

7.  Str. 40 
Fabryczna 3A 

Remont instalacji elektrycznej. Konieczne dla bezpieczeństwa przed 
pożarem. 

Uwzględniono 

8.  Str. 40 
Fabryczna 3a 

Wymiana rynien i drzwi na klatkach. Leje się, dziury są ogromne, zagrożenie 
życia, wilgoć w mieszkaniach. 

Uwzględniono 

9.  Str. 40 
Fabryczna 3A 

Drenaż wokół budynku, odwodnienie, wymiana 
dachu. 

Wilgoć i zagrzybienie. Uwzględniono 

10.  Str. 40 
Fabryczna 3A 

Cały budynek do remontu, ocieplenie. Należy wyremontować cały budynek 
mieszkaniowy bo się zawali 
(zarysowanie ściany wschodniej). 

Uwzględniono 

11.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Podłączyć budynek do instalacji gazowej w tym 
zamontować instalację w częściach wspólnych 
budynku. 

Mieszkania są ogrzewane węglem. 
Podłączenie budynku do sieci gazowej 
umożliwi ogrzewanie gazem. 

Uwzględniono 

12.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Drenaż stały wokół budynku w celu odwilgocenia i 
odgrzybienia. 

Poprawa kondycji budynku przez 
zapobieganie wilgoci i zagrzybieniu. 
Działanie korzystne dla zdrowia i 
komfortu mieszkańców. 

Uwzględniono 
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Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

13.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Montaż rynien, wymiana dachu. Orynnowanie jest elementem wymiany 
dachu. Ma na celu uniemożliwienie 
zalewania ścian budynku. 

Uwzględniono 

14.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Wymiana przyłącza elektrycznego na dachu. 
Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej, 
wymiana tablic, skrzynek elektrycznych. 

Działanie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
komfortu życia mieszkańców. 

Uwzględniono 

15.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Remont i wymiana kominów z przystosowaniem 
do spalania gazowego. 

Działanie spójne ze zmianą sposobu 
ogrzewania z kopciuchów na piece 
gazowe. 

Uwzględniono 

16.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Podłączyć budynek do instalacji gazowej w tym 
zamontować instalację w częściach wspólnych 
budynku. 

Mieszkania są ogrzewane węglem. 
Podłączenie budynku do sieci gazowej 
wpisuje się w gminny program 
oczyszczania powietrza. 

Uwzględniono 

17.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Drenaż starym budynku w celu odwilgocenia, 
odgrzybienia. 

Poprawa kanalizacji budynku 
zapobiegnie wilgoci i zagrzybieniu, 
działania dla zrobienia komfortu 
mieszkańców. 

Uwzględniono 

18.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Montaż rynien, wymiana dachu. Orynnowanie jest elementem wymiany 
dachu, ma na celu prewencje zalewania 
ścian budynku. 

Uwzględniono 

19.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Wymiana przyłącza elektrycznego na dachu. 
Remont instalacji elektrycznej w części wspólnej 
oraz wymiana skrzynek elektrycznych. 

Działanie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pożarnego i komfortu 
życia mieszkańców. 

Uwzględniono 

20.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Remont i wymiana kominów z przystosowaniem 
do spalania grzewczego. 

Działanie spójne ze zmianą sposobu 
ogrzewania mieszkania na piece 
gazowe. 

Uwzględniono 

21.  Str. 40 programu (dotyczy budynku 
Fabryczna 3a) 

Montaż rynien w związku z planowaną wymianą 
dachu. 

Orynnowanie jest elementem wymiany 
dachu. Ma na celu prewencje zalewania 
ścian budynku. 

Uwzględniono 

22.  Str. 40 programu (dotyczy budynku 
Fabryczna 3a) 

Drenaż stały wokół budynku w celu odwilgocenia i 
odgrzybienia. 

Poprawa kondycji budynku przez 
zapobieganie wilgoci i zagrzybieniu. 
Działania korzystne dla zdrowia i 
komfortu mieszkania. 

Uwzględniono 

23.  Str. 40 programu (dotyczy budynku 
Fabryczna 3a) 

Wymiana przyłącza elektrycznego na dachu, 
remont instalacji elektrycznej w części wspólnej, 
wymiana tablic i skrzynek elektrycznych. 

Działanie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
komfortu życia mieszkańców. 

Uwzględniono 
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Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

24.  Str. 40 programu (dotyczy budynku 
Fabryczna 3a) 

Podłączyć budynek do instalacji gazowej w tym 
zamontować instalację w częściach wspólnych. 

Mieszkania są ogrzewane węglem i 
drewnem. Podłączenie budynku do 
sieci gazowej umożliwi ogrzewanie 
gazem. Wpisuje się to w gminny 
program ochrony powietrza. 

Uwzględniono 

25.  Str. 40 programu (dotyczy budynku 
Fabryczna 3a) 

Remont i wymiana kominów z przystosowaniem 
do spalania gazowego. 

Działanie spójne ze zmianą sposobu 
ogrzewania mieszkań z kopciuchów na 
piece gazowe. 

Uwzględniono 

26.  Str. 40 Fabryczna 3A Budowa nowej kanalizacji. Stara jest w większości, niedrożna, 
wymaga ciągłych czyszczeń. 

Uwzględniono 

27.  Str. 40 Fabryczna 3A Naprawa dachu i orynnowania. Budynek bardzo stary, dach przecieka, 
rynny dziurawe. 

Uwzględniono 

28.  Str. 40 Fabryczna 3A Ocieplenie budynku. Konieczne. Uwzględniono 

29.  Str. 40 Fabryczna 3A Drenaż wokół budynku. Zapobieganie rozwijającej się wilgoci w 
mieszkaniach. 

Uwzględniono 

30.  Str. 40 Fabryczna 3A Wymiana instalacji elektrycznej. Jest bardzo stara i wymaga ciągłych 
napraw. 

Uwzględniono 

31.  Str. 40 Fabryczna 3A Wymiana i montaż rynien, wymiana pokrycia 
dachowego. 

Dotychczasowy stan może doprowadzić 
do zniszczenia obecnego dachu i ścian. 

Uwzględniono 

32.  Str. 40 Fabryczna 3A Generalny remont kanalizacji. Jest bardzo stara i na poszczególnych 
odcinkach niedrożna. 

Uwzględniono 

33.  Str. 40 Fabryczna 3A Remont, wymiana kominów. Działania konieczne jeśli zmienimy 
sposób ogrzewania. 

Uwzględniono 

34.  Str. 40 Fabryczna 3A Drenaż wokół budynku. Poprawa kondycji budynku i 
zapobieganie nieustającej wilgoci. 

Uwzględniono 

35.  Str. 40 Fabryczna 3A Wymiana stolarki w częściach wspólnych. Pomoże w lepszym dbaniu o ściany i 
budynek. 

Uwzględniono 

36.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Podłączyć budynek do instalacji gazowej w tym 
zamontować instalację w częściach wspólnych 
budynku. 

Mieszkania są ogrzewane węglem. 
Podłączenie budynku do sieci gazowej 
umożliwi ogrzewanie gazem. Wpisuje 
się to w gminny program ochrony 
powietrza. 

Uwzględniono 

37.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Drenaż stały wokół budynku w celu odwilgocenia i 
odgrzybienia. 

Poprawa kondycji budynku przez 
zapobieganie wilgoci i zagrzybieniu. 
Działanie korzystne dla zdrowia i 
komfortu mieszkańców. 

Uwzględniono 
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Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

38.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Montaż rynien w związku z  planowaną wymianą 
dachu. 

Orynnowanie jest elementem dachu. 
Ma na celu prewencję zalewania ścian 
budynku. 

Uwzględniono 

39.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Wymiana przyłącza elektrycznego na dachu i 
remont instalacji elektrycznej w części wspólnej 
oraz wymiana tablic i skrzynek elektrycznych. 

Działanie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego i 
komfortu życia mieszkańców. 

Uwzględniono 

40.  Str. 40 programu dot. budynku 
Fabryczna 3A 

Remont i wymiana kominów z przystosowaniem 
do spalania gazowego. 

Działanie konieczne i spójne ze zmianą 
sposobu ogrzewania mieszkania z 
kopciuchów na piece gazowe. 

Uwzględniono 

41.  Str. 40 - Fabryczna 3A Budowa nowej kanalizacji i przepompowni 
ścieków. 

Stara jest w większości niedrożna i 
wymaga ciągłych czyszczeń. 

Uwzględniono 

42.  Str. 40 - Fabryczna 3A Naprawa bądź wymiana dachu i orynnowania. Konieczna ze względu na stary dach i 
cieknące rynny. 

Uwzględniono 

43.  Str. 40 - Fabryczna 3A Ocieplenie budynku Budynek jest bardzo stary, ceglany i 
powinien być ocieplony. 

Uwzględniono 

44.  Str. 40 - Fabryczna 3A Drenaż obszaru wokół budynku Zapobiegnie to bardzo rozwijającej się 
wilgoci w mieszkaniach. 

Uwzględniono 

45.  Str. 40 - Fabryczna 3A Wymiana bądź remont instalacji elektrycznej Jest bardzo stara i wymaga ciągłych 
napraw. 

Uwzględniono 

46.  Str. 40 programu (Fabryczna 3A) Wymiana i montaż rynien. Wymiana pokrycia 
dachowego. 

Dotychczasowy stan może doprowadzić 
do zniszczenia obecnego dachu i ścian. 

Uwzględniono 

47.  Str. 40 programu (Fabryczna 3A) Generalny remont kanalizacji. Jest bardzo stara i na poszczególnych 
odcinkach niedrożna. 

Uwzględniono 

48.  Str. 40 programu (Fabryczna 3A) Remont i wymiana kominów Działanie konieczne jeśli zmienimy 
sposób ogrzewania. 

Uwzględniono 

49.  Str. 40 programu (Fabryczna 3A) Drenaż wokół budynku Poprawi kondycję budynku i 
zapobiegnie nieustającej wilgoci 

Uwzględniono 

50.  Str. 40 programu (Fabryczna 3A) Wymiana stolarki w częściach wspólnych. Pomoże w lepszym dbaniu o ściany i 
cały budynek. 

Uwzględniono 

51.  4B. Pałac w Zaborowie Usunięcie pałacu z programu Pałac jest własnością prywatną. 
Ujmowanie tej własności w jakikolwiek 
program bez wiedzy i inicjatywy 
właściciela to z jednej strony zwyczajny 
bolszewizm, z drugiej  działanie bez 
szans na realizację, a odnotowywane 
wyłącznie by dobrze wyglądało w 
programie 

Nie uwzględniono. 
Tak, pałac jest własnością prywatną i 
wskazany projekt został zgłoszony przez 
właściciela tego miejsca. GPR nie jest 
realizowany wyłącznie przez Gminę, 
zadania w nim przewidziane mogą być 
również realizowane przez podmioty 
prywatne. W wyniku podjętych działań 
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Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

możliwe będzie przywrócenie w 
obiekcie dawnych funkcji i 
wprowadzenie nowych związanych 
m.in. z kulturą, edukacją, turystyką. W 
Pałacu będą mogły odbywać się 
wydarzenia istotne z punktu widzenia 
aktywizacji społeczno-kulturowej 
lokalnej społeczności  np. koncerty, 
wystawy.   

52.  4A. Park wokoło pałacu w Zaborowie Usunięcie parku z programu Park jest własnością prywatną. 
Ujmowanie tej własności w jakikolwiek 
program bez wiedzy i inicjatywy 
właściciela to z jednej strony zwyczajny 
bolszewizm, z drugiej  działanie bez 
szans na realizację, a odnotowywane 
wyłącznie by dobrze wyglądało w 
programie 

Nie uwzględniono. 
Tak, park jest własnością prywatną i 
wskazany projekt został zgłoszony przez 
właściciela tego miejsca. GPR nie jest 
realizowany wyłącznie przez Gminę, 
zadania w nim przewidziane mogą być 
również realizowane przez podmioty 
prywatne.  

53.  1U. Zaborów, ul. Leśna 29, dz. 439/2 Usunięcie zadania z projektu Skala inwestycji jest tak wielka, że 
przerasta całość Gminy (świadczą o tym 
problemy z podobną znaną inwestycją 
w Toruniu). Rozważenie takiego 
obiektu byłoby możliwe wyłącznie przy 
jednoczesnych inwestycjach 
poprzedzających - rozbudowa systemu 
drogowego dojazdu do obiektu, w tym 
znacząca korekta ciągu ulicy Leśnej  od 
rejonu szkoły do ul. Środkowej (wraz z 
wyprostowaniem i poszerzeniem, co 
wiąże się z wykupem nieruchomości 
przyległych) i budową systemu 
kanalizacji i oczyszczalni. 

Nie uwzględniono. 
Projekt ten został wpisany na listę 
projektów uzupełniających. 
Realizatorem jego nie będzie Gmina 
tylko podmiot prywatny, który we 
własnym zakresie będzie musiał 
pozyskać finansowanie na jego 
realizację.  

54.  Tabela 3 a Cel Strategiczny 3 Wprowadzenie do programu systemu kanalizacji 
wraz z oczyszczalnią 

Jakiekolwiek działania rozwojowe, 
zwłaszcza w oparciu o Cel Strategiczny 
3 muszą uzyskać bazę w postaci 
prawidłowych, ekologicznych systemów 
infrastruktury. Bez nich żadne działania 
inwestycyjne nie mają sensu 

Uwzględniono. Jeden z kierunków 
działań został doprecyzowany o kwestie 
związane z infrastrukturą i otrzymał 
brzmienie: Modernizacja i 
powiększenie zasobu komunalnego 
wraz z zapewnieniem odpowiedniej 
infrastruktury sieciowej  
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Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

55.  str. 40 punkt 4 ul. Fabryczna 3a brak potrzeby wymiany stolarki okiennej w 
częściach wspólnych budynku (2 klatki schodowe) 

Trzy okna w częściach wspólnych 
zostały wymienione staraniem 
indywidualnym mieszkańców lub 
Wspólnoty 

Uwzględniono 

56.  str. 40 punkt 4 Fabryczna 3a Dodanie działania: niezbędne jest podłączenie 
budynku do sieci gazowej oraz założenie instalacji 
gazowej do każdego z 15 mieszkań 

Wspólnota nie jest w stanie 
sfinansować podłączenia budynku do 
sieci gazowej, co pozwoliłoby na 
odejście od ogrzewania mieszkań 
węglem i rezygnację z użytkowania 
kuchni węglowych. Każdy z właścicieli 
poniósłby koszty instalacji gazowej w 
mieszkaniu oraz zakup pieca gazowego. 
To działanie wpisze się w program STOP 
SMOG oraz politykę Gminy w zakresie 
ochrony powietrza i klimatu. 
Podłączenie budynku do sieci gazowej 
jest priorytetem dla 15 ubogich rodzin 
mieszkających w budynku przy ul. 
Fabrycznej 3a 

Uwzględniono 

57.  str. 40 punkt 4 Fabryczna 3a Dodanie działania: przegląd i remont ciągów 
kominowych pod kątem użytkowania ogrzewania 
gazowego 

W mieszkaniach nie ma oddzielnego 
systemu wentylacji. W przypadku 
podłączenia do sieci gazowej niezbędne 
jest zabezpieczenie właściwej emisji 
spalin. działanie jest konieczne z uwagi 
na bezpiecznego korzystania z 
ogrzewana gazowego poszczególnych 
mieszkań. 

Uwzględniono 

58.  str. 40 punkt 4 Fabryczna 3a W celu eliminacji zawilgocenia ścian budynku 
mieszkalnego konieczne jest zdrenowanie (trwałą 
instalacja drenująca) wokół budynku. 

Zawilgocenie mieszkań, głównie na 
parterze jest wynikiem spływania wody 
deszczowej z podwórka położonego 
wyżej pod budynek. Trwała instalacja 
drenująca umożliwi suszenie ścian i 
utrzymanie w dobrej kondycji 
planowanych działań służących 
ociepleniu budynku i poprawie jego 
estetyki przez położenie nowej 
elewacji. 

Uwzględniono 
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Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

59.  str. 40 punkt 4 Fabryczna 3a Dodanie działania: wymiana podłącza 
elektrycznego do budynku i instalacji w częściach 
wspólnych budynku. 

Podłącze elektryczne zostało 
zainstalowane na budynku w 1953 r. 
(przed 70 laty). dla bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego budynku oraz 
mieszkańców konieczna jest wymiana 
głównego przyłącza sieci energetycznej 
na budynku, jak również wymiana/ 
modernizacja  instalacji elektrycznej 
oraz skrzynek elektrycznych w 
częściach wspólnych budynku. 

Uwzględniono 

60.  Modernizacja i powiększenie 
gminnego zasobu mieszkaniowego 
(w tym mieszkań czynszowych) 

pomysł bezsensowny brak kanalizacji, nieprzygotowanie 
infrastruktury gminy 

Nie uwzględniono. W projekcie 5.4U 
przewidziana jest rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej na terenie obszaru 
rewitalizacji.   
Obecnie 11 rodzin złożyło wniosek o 
mieszkanie socjalne, a 29 na mieszkanie 
komunalne w związku z tym jest 
zapotrzebowanie na tego typu 
mieszkania, projekt nie jest bezzasadny. 
Ponadto projekt dotyczy istniejących 
domów wielorodzinnych, w których są 
lokale komunalne wymagające 
remontów.  

61.  Remont budynku Starej Kuźni i 
utworzenie w nim Izby Pamięci 
Powstańców Styczniowych 

czy możliwe? nieuregulowane kwestie prawne Nie uwzględniono. Projekt będzie mógł 
być realizowany, gdy beneficjent będzie 
miał prawo/zdolność  do dysponowania 
nieruchomością. W przypadku obu 
lokali należących do Gminy, ale 
zajmowanych przez lokatorów 
prowadzone jest postępowanie, które 
ma na celu włączenie ich do zasobu 
gminnego, więc  w perspektywie czasu 
kwestia ta zostanie uregulowana.  

62.  Lista wniosków/zadań Zgłaszam potrzebę budowy toru pumptruck w 
Zaborowie. Koszt szacunkowo 1 MPLN. 

W czasie konsultacji społecznych 
tematu rewitalizacji w Zaborowie 100% 
obecnych było przeciw budowie 
bloków. 

Nie uwzględniono. Realizacja 
proponowanego projektu nie ma 
wpływu na rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów obszaru 
rewitalizacji.   



 

17 | S t r o n a  

 

Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

63.  Lista wniosków/zadań Potrzeba priorytetowego skanalizowania 
Zaborowa i wschodniej części gminy. Obecnie w 
zadaniach dodatkowych. 

W czasie konsultacji społecznych 
tematu rewitalizacji w Zaborowie 100% 
obecnych było przeciw budowie 
bloków. 100% obecnych na tych 
konsultacjach poparło ideę 
skanalizowania tej części gminy. 

Nie uwzględniono. Budowa kanalizacji nie 
powinna być jednym z celów 
rewitalizacji, jest to jedno z zadań, 
które powinno zostać wpisane do 
strategii rozwoju gminy, gdyż dotyczy 
całej gminy, a nie wyłącznie obszaru 
rewitalizacji, dlatego też zostało 
wpisane do GPR jako zadanie 
uzupełniające. W projekcie 5.4U 
przewidziana jest rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej na terenie obszaru 
rewitalizacji.  

64.  Lista wniosków/zadań Zgłaszam projekt "Ławeczka Lewandowskiego" w 
Lesznie. Koszt szacunkowo 100 TPLN. 

Temat zgłaszany również do budżetu 
gminy na 2022 

Nie uwzględniono. Realizacja 
proponowanego projektu nie ma 
wpływu na rozwiązanie 
zidentyfikowanych problemów obszaru 
rewitalizacji.   

65.   Jako współautor projektu Centrum Sportu w 
Zaborowie Stowarzyszenie ZABOROWIANKA 
proponuje zmianę założeń projektu. Punkty 2 oraz 
3 zostały już spełnione. Nowe bezpieczne bramki 
piłkarskie zostały już zainstalowane. Trybuny na 
ponad 300 osób mają zaledwie kilka lat i są w 
bardzo dobrej kondycji. Proponujemy pozostawić 
jedynie punkt 1. projektu oraz w miejsce punktów 
2,3 wykonać inne potrzebne zadania, które 
zwiększą atrakcyjność obiektu i przyczynią się do 
rozpowszechniania sportu w okolicy . Wg 
Stowarzyszenia Zaborowianka jako użytkownika 
tego terenu projekt powinien mieć następujący 
kształt: 
1) Prace konserwacyjne płyty boiska: 
-aeracja 
-wertykulacja 
-piaskowanie 
-spulchnianie 
-nawożenie 

 Uwzględniono 
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Lp. Część dokumentu, do której odnosi 
się uwaga (numer strony 

dokumentu, część lub obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Odniesienie do zgłoszonej uwagi 

2) Budowa bocznego boiska treningowego z 
nawierzchnią trawiastą bramkami oraz 
piłkochwytami 
3) Budowa systemu nawodnienia na płycie boiska 
głównego 
4) Wymiana murawy na boisku głównym wraz z 
instalacją siatki przeciw kretom  
5) Montaż brakujących fragmentów ogrodzenia 
całego kompleksu 
6) Montaż niskiego ogrodzenia płyty głównej 
boiska oraz wymiana zużytych piłkochwytów 
7) Częściowe zadaszenie istniejących trybun 
8) Zakup mobilnych bramek ligowych 
9) Montaż interaktywnej tablicy wyników  
10) Wymiana zużytych ławek rezerwowych na 
boisku głównym 
11) Zakup zestawu do natryskowego wyznaczania 
linii gry na boiskach 
12) Modernizacja oświetlenia obiektu  
13) Montaż kamer monitoringu  
 

66.  Rozdz. 8. Planowane przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne  

Propozycja zmiany w projekcie Remont budynku 
byłego posterunku policji dot. uzupełnienia opisu 
projektu o możliwość wymiany budynku na nowy 
budynek użyteczności publicznej. 

Budynek po posterunku policji jest w 
bardzo złym stanie technicznym. 
Dogłębna analiza może wykazać, że 
bardziej ekonomiczne i uzasadnione 
będzie wyburzenie i postawienie 
nowego budynku, dlatego też 
proponuje się uwzględnienie tego w 
opisie projektu.  

Uwzględniono 
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1. ZAŁĄCZNIK 1  

 

 

 

ANKIETA I FORMULARZ KONSULTACJI 

do projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji (GRP) Gminy Leszno na lata 2020-2030 

 

Informacja o zgłaszającym: 

 
 

imię i nazwisko/ nazwa 
organizacji 

 

e-mail  

telefon  

1. W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem Gminny Program Rewitalizacji przyczyni się do poprawy sytuacji 
na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (tj. Leszno Południe, Zaborów, Gawartowa Wola)? 

a) bardzo dużym 
b) dużym 
c) średnim 
d) małym 
e) bardzo małym 

2. W jakim stopniu wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji projekty podstawowe odpowiadają 
na potrzeby mieszkańców obszaru rewitalizacji? 

 Bardzo 
dużym 

Dużym Średnim Małym Bardzo 
małym 

Remont budynku Starej Kuźni i utworzenie w nim Izby 
Pamięci Powstańców Styczniowych 

     

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. na nowo      

Lokalne Centrum Sportu w Zaborowie      

Modernizacja kompleksu parkowo-pałacowego w 
Zaborowie 

     

Nowy Karpinek      

Remont byłego posterunki policji      

Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze 
rewitalizacji 

     

Miejsce integracji w sołectwie Gawartowa Wola      

Rozwój świetlic wiejskich      

Aktywna rodzina      

Modernizacja i powiększenie gminnego zasobu 
mieszkaniowego (w tym mieszkań czynszowych) 

     

Wzmacnianie kompetencji i umiejętności osób, celem 
aktywizacji społecznej i zawodowej 

     

Wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli      
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Razem Lepiej – wydarzenia integrujące      

Klub Wolontariusza      

 
3. Które z projektów podstawowych Pani/Pana zdaniem powinny być zrealizowane w pierwszej 

kolejności? (proszę wskazać 3 projekty o najważniejszym priorytecie) 
a) Remont budynku Starej Kuźni i utworzenie w nim Izby Pamięci Powstańców Styczniowych 
b) Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 r. na nowo 
c) Lokalne Centrum Sportu w Zaborowie 
d) Modernizacja kompleksu parkowo-pałacowego w Zaborowie 
e) Nowy Karpinek 
f) Remont byłego posterunku policji 
g) Poprawa warunków mieszkaniowych na obszarze rewitalizacji 
h) Miejsce integracji w sołectwie Gawartowa Wola 
i) Rozwój świetlic wiejskich 
j) Aktywna rodzina 
k) Modernizacja i powiększenie gminnego zasobu mieszkaniowego (w tym mieszkań 

czynszowych) 
l) Wzmacnianie kompetencji i umiejętności osób, celem aktywizacji społecznej i zawodowej 
m) Wzmacnianie kompetencji uczniów i nauczycieli 
n) Razem Lepiej – wydarzenia integrujące 
o) Klub Wolontariusza  
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Zgłaszane opinie, uwagi lub propozycje do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 
2020-2030 

Lp. 

Część dokumentu, do której 
odnosi się uwaga (numer 

strony dokumentu, część lub 
obszar) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi 

1.  

   

2.  

   

3.  

   

4.  

   

 

Formularz należy złożyć w terminie od 23.05.2022 r. do 24.06.2022 r.: 

 Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Leszno, Aleja Wojska polskiego 21, 05-084 Leszno, 

 Bezpośrednio do Urzędu Gminy Leszno w godzinach pracy Urzędu, 

 Drogą elektroniczną na adres: zpgn@gminaleszno.pl  

mailto:zpgn@gminaleszno.pl

