
 

 

 

 

 

Raport z konsultacji społecznych  

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Miasta Hrubieszów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrubieszów, 13.02.2023 r. 



Wstęp 

Miasto Hrubieszów opracowało diagnozę mającą na celu wskazać obszary, które charakteryzują 

się koncentracją problemów społecznych oraz gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych 

lub środowiskowych lub technicznych. Diagnoza ta została sporządzona zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Ustawie o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.  

 

I. Przedmiot i cel konsultacji 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie 

przyjęcia wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miasta Hrubieszów. 

Głównym celem konsultacji społecznych było zaprezentowanie interesariuszom rewitalizacji 

ww. projektu uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag dotyczących granic obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wyznaczonych na terenie miasta Hrubieszów.  

 

II. Przebieg konsultacji 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawią o rewitalizacji z dnia 

9 października 2015 roku (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 1777).  W dniu 2 stycznia 2023 roku na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Hrubieszowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

pojawiło się obwieszczenie Burmistrza Miasta Hrubieszów odnośnie konsultacji społecznych 

dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Hrubieszowa. 

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogły składać uwagi w terminie 

od 9.01.2023 roku do 01.02.2023 roku: 

• w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie 

internetowej Miasta) – jedna zgłoszona uwaga; 

• w formie elektronicznej poprzez udostępniony formularz online – jedna zgłoszona 

uwaga; 

• ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta (ul. mjr. Henryka Dobrzańskiego 

„Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów) - w dniu 25 stycznia 2023 w godzinach 7.30-15.30) – 

brak zgłoszonych uwag; 

• w trakcie otwartego spotkania on-line, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2023 roku w 

godzinach 16.00-18.00 – brak zgłoszonych uwag. 

 

 



III. Zgłoszone uwagi 

W efekcie przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły następujące uwagi: 

 

L.p. Część 
dokumentu, do 
którego odnosi 
się uwaga 

Data 
wniesienia 
uwagi 

Forma 
zgłoszenia 
uwagi 

Treść uwagi z 
uzasadnieniem 

Rozpatrzenie uwagi 

1. Raport z 

diagnozy 

delimitacyjnej 

16.01.2023 Formularz 

zgłaszania 

uwag do 

dokumentu 

przesłany 

drogą 

mailową 

Sugeruję, aby w treści 

raportu znalazł się wykaz 

numerów działek, 

objętych podobszarami 

rewitalizacji (wraz z 

numerami arkuszy map). 

Taki sam wykaz mógłby 

być załącznikiem do 

Uchwały. 

Uwaga rozpatrzona 

częściowo pozytywnie – 

wykaz map załączono do 

Raportu z diagnozy 

delimitacyjnej, 

natomiast ze względu na 

zapisy ustawowe 

wnioskowany wykaz nie 

może być załącznikiem 

do uchwały. 

2. Raport z 

diagnozy 

delimitacyjnej 

23.01.2023 Formularz 

online 

Bardzo proszę o 

uwzględnienie w ramach 

działań GPR elementów 

wynikających z diagnozy 

dotyczących 

bezpieczeństwa, w tym 

działań Policji, w tym 

otoczenia budynku 

Komendy w Hrubieszowie 

Uwaga przyjęta. 

Konkretne zadania do 

realizacji nie są 

przedmiotem obecnych 

konsultacji, będą 

rozpatrywane w ramach 

dalszych prac nad 

Gminnym Programem 

Rewitalizacji. 

 
 

 


