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Polanów, 29.08.2017 

 
Informacja podsumowująca przeprowadzenie konsultacji 
społecznych dotyczących projektu dokumentu pod nazwą 
„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na 

lata 2017-2023” 
 

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 

2016r., poz. 446 z późn. zm.), Uchwały Nr XXIX/264/09 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 18 lutego 

2009 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami 

Gminy Polanów oraz Uchwały nr XXXVIII/304/14 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 29 kwietnia 2014r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

gminy Polanów, Burmistrz Polanowa zarządzaniem nr 68/17 z dnia 11 lipca 2017 r. zarządził 

przeprowadzenie konsultacji społecznych projekt dokumentu pod nazwą „Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta i Gminy Polanów na lata 2017-2023”. 

Celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy 

Polanów w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

Konsultacje w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji odbyły się w terminie od 28 lipca 2017r. do 

28 sierpnia 2017r. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie: 

1. Upublicznienia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji i zbierania pisemnych oraz przesłanych 

elektronicznie uwag mieszkańców. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowił załącznik do zarządzenia 

Burmistrza i dostępny był wraz z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji: 

• na stronie na oficjalnej stronie internetowej Polanowa www.polanow.pl, w BIP, zakładka: 

konsultacje społeczne, 

• w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Polanowie - w Referacie Promocji Gminy 

i Pozyskania Funduszy, Pokój Nr 18. 

2. Otwartych spotkań z mieszkańcami i innymi interesariuszami wraz z publiczną prezentacją projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji w następujących miejscach i terminach:  

• Polanów, wtorek, 22 sierpnia 2017r. 17.00, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Polanów  

• Nacław, środa, 23 sierpnia 2017r. 17.00, Świetlica Wiejska w Nacławiu  

• Rzeczyca Wielka, środa, 23 sierpnia 2017r. 19.00, Świetlica Wiejska w Rzeczycy Wielkiej  

• Cetuń, czwartek, 24 sierpnia 2017r. 17.00, Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu  

• Chocimino, czwartek, 24 sierpnia 2017r. 19.00, świetlica Wiejska w Chociminie 
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W ramach prowadzonych konsultacji zebrano następujące uwagi, wnioski i opinie mieszkańców.  

Zgłaszający uwagę 

Przyjęci
e uwagi 
TAK/NIE 
 

Uzasadnienie 
w przypadku 

odmowy 
uwzględnieni

a uwagi 

Lp
. 

Imię, nazwisko 
(pełna nazwa w 

przypadku 
instytucji/ 

przedsiębiorstw
a/ jednostki, 

itp.) 

Adres siedziby, 
w przypadku 

instytucji/ 
przedsiębiorstw
a/ jednostki, itp. 

Adres e-mail, 
telefon 

kontaktowy 

Str. dokumentu -
treść uwagi 
(propozycja 

zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. Uwagi zgłoszone w odpowiedzi na upublicznienia projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji i zbierania pisemnych oraz 

przesłanych elektronicznie uwag mieszkańców. 

1. Beata Jabłońska 
(mieszkanka 
Polanowa) 

- - Sugerowane 
rozszerzenie 

zapisów 
projektów i 

przedsięwzięć 
rewitalizacji  dot. 

podobszaru 
Polanów o 

konieczność 
wyburzenia 

obiektu 
budowlanego 

wraz z 
zabudowaniami 
gospodarczymi 

przy ul. Wolności 
13 

Odsłonięcie 
przestrzeni 

śródmiejskiej, w 
tym obiektu 

kościoła. 
Budynek nie 

pasuje do 
otoczenia. W 
budynku są 3 

lokale 
mieszkalne i 

sklep, z czego 2 
lokale to 

mieszkalne 
komunalne.   

Tak  - 

2. Stanisław 
Mądzelewski, 

Urszula 
Radomska 

(mieszkańcy 
Polanowa) – 

uwaga wspólna 

- - Sugerowane 
rozszerzenie 

zapisów 
projektów i 

przedsięwzięć 
rewitalizacji  dot. 

podobszaru 
Polanów o 

konieczność 
wyburzenia 

obiektu 
budowlanego 

wraz z 
zabudowaniami 
gospodarczymi 

przy ul. Wolności 
13 

Odsłonięcie 
przestrzeni 

śródmiejskiej, w 
tym obiektu 

kościoła. 
Budynek nie 

pasuje do 
otoczenia. W 
budynku są 3 

lokale 
mieszkalne i 

sklep, z czego 2 
lokale to 

mieszkalne 
komunalne.   

Tak  - 

 
2. Uwagi zgłoszone w trakcie otwartych spotkania z mieszkańcami i innymi interesariuszami wraz z publiczną prezentacją projektu 

Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

1. Mieszkaniec 
Polanowa  

- - Sugerowane 
rozszerzenie 

zapisów 
projektów i 

przedsięwzięć 
rewitalizacji  dot. 

podobszaru 
Polanów o 

konieczność 
wyburzenia lub 

poprawy estetyki i 
funkcjonalności 

obiektu 
budowlanego przy 

ul. Wolności 13  

Obiekt sąsiaduje 
z kościołem oraz 

placem rynku, 
który ma być 

poddany 
modernizacji i 
przebudowie. 

Stan tego 
obiektu nie 

koresponduje z 
planowanymi 
działaniami 

rewitalizacyjny
mi, zaburzać 

będzie estetykę i 
funkcjonalność 

Tak - 
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Zgłaszający uwagę 

Przyjęci
e uwagi 
TAK/NIE 
 

Uzasadnienie 
w przypadku 

odmowy 
uwzględnieni

a uwagi 

Lp
. 

Imię, nazwisko 
(pełna nazwa w 

przypadku 
instytucji/ 

przedsiębiorstw
a/ jednostki, 

itp.) 

Adres siedziby, 
w przypadku 

instytucji/ 
przedsiębiorstw
a/ jednostki, itp. 

Adres e-mail, 
telefon 

kontaktowy 

Str. dokumentu -
treść uwagi 
(propozycja 

zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

centrum 
Polanowa.  

2.  Pracownik UM 
Polanów Monika 

Krasnosielska-
Żak 

Urząd Miejski w 
Polanowie ul. 

Wolności 4, 76-
010 

tel. 94 348 07 60, 
email: 

m.zak@polanow.e
u. 
 

Uszczegółowienie 
zapisów dot. 
projektu pod 

nazwą 
Rewitalizacja 

centrum 
Polanowa o 

działania dot. 
zagospodarowani

a rynku w 
Polanowie.  

UM Polanów 
dysponuje 

większą 
szczegółowością 

zapisów tej 
części projektu.  

Tak - 

3.  Mieszkaniec 
Nacławia  

- - W opisie projektu 
pod nazwą 
„Poprawa 

funkcjonalności, 
estetyki 

przestrzeni wsi 
Nacław oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej, 

zawodowej i 
przedsiębiorczości 

mieszkańców”, 
opis w sferze 
przestrzenno-
funkcjonalnej:  
3. Utwardzenie 

drogi od krzyża do 
kościoła wraz z 

budową 
bezpiecznego 

wyjazdu. Krótki i 
wąski odcinek 

drogi gruntowej 
często używany 

przez 
mieszkańców w 
obecnym stanie 

uniemożliwia 
mijanie się 

pojazdów i kończy 
się 

niebezpiecznym 
wyjazdem na łuku 
drogi powiatowej 
nr 206 – zastąpić 

na: drogi 
wojewódzkiej nr 

206. 
 
 

Wspomniana w 
tej części opisu 
projektu droga 
nr 206 to droga 
wojewódzka, a 
nie powiatowa.  

Tak  - 
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Zgłaszający uwagę 

Przyjęci
e uwagi 
TAK/NIE 
 

Uzasadnienie 
w przypadku 

odmowy 
uwzględnieni

a uwagi 

Lp
. 

Imię, nazwisko 
(pełna nazwa w 

przypadku 
instytucji/ 

przedsiębiorstw
a/ jednostki, 

itp.) 

Adres siedziby, 
w przypadku 

instytucji/ 
przedsiębiorstw
a/ jednostki, itp. 

Adres e-mail, 
telefon 

kontaktowy 

Str. dokumentu -
treść uwagi 
(propozycja 

zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.  Mieszkaniec 
Rzeczycy 
Wielkiej  

- - Wskazanie 
pilności 

wykonania 
chodnika w 

Rzeczycy Wielkiej 
(np. ujęcie tego 

zadania w 
projekcie 

dedykowanym 
Rzeczycy w 
pierwszej 

kolejności).  

Starostwo 
Powiatowe w 

Koszalinie 
przekazało 
sołectwu 

materiał tj. 
kostkę brukową. 
Konieczne jest 

pilne wykonanie 
prac związanych 

z budową 
chodnika ze 
względu na 
możliwość 
niszczenia 

zgromadzonego 
materiału.  

Tak  - 

 Pracownik UM 
Polanów Monika 

Krasnosielska-
Żak 

Urząd Miejski w 
Polanowie ul. 

Wolności 4, 76-
010 

tel. 94 348 07 60, 
email: 

m.zak@polanow.e
u. 
 

W odniesieniu do 
zadania ujętego 

na liście 
pozostałych 
projektów i 

przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych 
„Zagospodarowan

ia niedużego 
parku w Rzeczycy 

Małej jako miejsca 
integracji 

społecznej oraz 
miejsca dla dzieci. 
Efekt: zwiększenie 

aktywności i 
integracji 

społecznej” – 
konieczne 

usunięcie tego 
zadania z listy 

projektów.  

Miejsce, o 
którem mowa to 
teren prywatny i 
Gmina Polanów 

nie ma 
możliwości 

realizacji zadań 
na tym terenie. 

Tak  - 

5. Mieszkaniec 
Chocimina   

- - Ujęcie na liście 
podstawowych 

projektów i 
przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych 
w pierwszej 

kolejności zapisów 
dot. poprawy 
stanu jakości 
wody poprzez 

modernizację sieci 
wodociągowej 

oraz  
modernizacji 
przystanku 

autobusowego w 
centrum wsi 

(m.in. ze względu 
na niską estetykę). 

Wskazane 
działania 

decydują o 
jakości życia i są 

konieczne do 
szybkiego 

rozwiązania.  

Tak  - 
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Zgłaszający uwagę 

Przyjęci
e uwagi 
TAK/NIE 
 

Uzasadnienie 
w przypadku 

odmowy 
uwzględnieni

a uwagi 

Lp
. 

Imię, nazwisko 
(pełna nazwa w 

przypadku 
instytucji/ 

przedsiębiorstw
a/ jednostki, 

itp.) 

Adres siedziby, 
w przypadku 

instytucji/ 
przedsiębiorstw
a/ jednostki, itp. 

Adres e-mail, 
telefon 

kontaktowy 

Str. dokumentu -
treść uwagi 
(propozycja 

zmian) 

Uzasadnienie 
uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6.  Mieszkaniec 
Chocimina  

- - W odniesieniu do 
działania dot. 

Chocimina 
„6. Stworzenie w 

centrum wsi 
miejsca spotkań 

dla mieszkańców. 
Plac służący 
organizacji 

festynów i imprez 
na świeżym 
powietrzu 

powinien być 
wyposażony w 

miejsce do 
rozpalania grilla i 
ogniska, miejsce 
do tańca i boisko 

do siatkówki. 
Optymalna 

lokalizacją jest 
teren przy 
świetlicy. 

Zastąpić  na 
optymalny teren 

jest przy 
przystanku. 

Optymalny 
teren dla 

lokalizacji tego 
działania jest 

przy przystanku.  

Tak  - 

7.  Pracownik UM 
Polanów Monika 

Krasnosielska-
Żak 

Urząd Miejski w 
Polanowie ul. 

Wolności 4, 76-
010 

tel. 94 348 07 60, 
email: 

m.zak@polanow.e
u. 
 

W odniesieniu do 
zadania poprawy 

jakości wody 
pitnej w 

miejscowości 
Chocimino, 

korekta zapisów 
na: 

dofinansowanie w 
ramach Programu 

Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich 2014-
2020. 

Koszt wymiany rur  
+ zakup 

odżelaziaczy 
200.000 zł. 

Gmina 
zweryfikowała 
źródła i zakres 

realizacji 
zadania. 

Tak - 

 

Poniżej w załączeniu do ww. informacji umieszczono wypełnione ankiety konsultacyjne oraz listy 

obecności osób w trakcie otwartych spotkań z mieszkańcami i innymi interesariuszami. 
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Dokumentacja fotograficzna: 

Polanów: 

 

Nacław: 
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Rzeczyca Wielka: 

 

Cetuń: 
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Chocimino:  

 


