Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027
Informacja podsumowująca przebieg konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027, a ich
celem było zebranie zarówno ogólnych jak i szczegółowych uwag odnośnie prezentowanego
dokumentu. Informacje o konsultacjach zostały udostępnione:
1. W Biuletynie Informacji Publicznej
2. Na stronach www.leszno.pl i www.rewitalizacja.leszno.pl
3. W formie ogłoszenia, zaproszeń i artykułów ukazujących się w lokalnej prasie
4. W formie plakatów A2 na przystankach oraz B1 na potykaczach rozlokowanych na obszarze
rewitalizacji.
5. W formie ulotek rozdawanych podczas wydarzeń promocyjnych Miasta Leszna
6. W formie spotów radiowych i banerów reklamowych na internetowych portalach lokalnych
mediów.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:
I. Forma konsultacji: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej.
Miejsce: siedziba Urzędu Miasta Leszna – Wydział Promocji i Rozwoju, ul. Jana Pawła II 21a, 64-100
Leszno; portal www.konsultacje.leszno.pl.
Czas: 19.04.2017 – 21.05.2017 r.
1. Przebieg konsultacji
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na
lata 2017 – 2027 zostało opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Miasta Leszna, w Biuletynie
informacji Publicznej oraz na portalu www.konsultacje.leszno.pl. Do ogłoszenia dołączono diagnozę
obszaru rewitalizacji, prezentację Gminnego Programu Rewitalizacji, mapę lokalizacyjną projektów
rewitalizacyjnych, projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 oraz
formularz uwag. Do zgłaszania uwag został wskazany adres email rewitalizacja@leszno.pl. oraz nr tel.
65 529 46 35. Do dnia 21 maja 2017 r. wpłynęło siedem formularzy. Uwagi dotyczące przedmiotu
konsultacji zostały zestawione w kolejnym punkcie.
2. Uwagi wraz z odniesieniem do uwag
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2.1. Ogólne uwagi do treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027:

Zgłaszający
1. Mieszkanka

Uwaga
Odpowiedź
W Programie Rewitalizacji zbyt dużo uwagi poświęca się Wszyscy interesariusze rewitalizacji są równie ważni,
Organizacjom Pozarządowym, a zbyt mało aktywności zarówno organizacje pozarządowe, grupy nieformalne
obywatelskiej rozumianej jako aktywność indywidualnych jak i indywidualni mieszkańcy
mieszkańców.

2. Mieszkanka

przestrzeń
Leszna jest stale dewastowana: 1/różowe,
nieestetyczne pojemniki na odzież – proponuję ich usunięcie i inną
organizację zbiórki odzieży 2/Przedszkole Miejskie nr 8 przy ul.
Jagiellońskiej – otoczenie estetycznie zdewastowane malowidłami,
elewacją i ogrodzeniem Przedszkola 3/nowe lampy w nowej części
Parku Jonstona oraz cały Park Jonstona – przykład anarchizacji
przestrzeni 4/ donice w mieście – należy niezwłocznie usunąć
donice z przestrzeni miasta 5/parę dni temu zdewastowano
estetycznie Aleje Z. Krasińskiego, jedną z głównych ulic miasta
poprzez usunięcie trawnika wzdłuż ulicy i zasadzenie zieleni, która
szpeci ulicę; należy niezwłocznie powrócić do poprzedniego stanu.
chciałaby mieć możliwość monitorowania realizacji następujących
przedsięwzięć – po przyjęciu do realizacji założeń Programu
Rewitalizacji:
28: Zapewnienie mixu społecznego na obszarze rewitalizacji Leszna
50: Zmiana ładu komunikacyjnego w Śródmieściu
51: Modernizacja drogi Al. Krasińskiego
52: Tworzenie nowych ciągów pieszych i pieszo-rowerowych
łączących różne części miasta.

3. Mieszkanka

Cześć uwag dotyczy terenu poza obszarem
rewitalizacji, ponadto uwagi dot. zagadnień nie ujętych
w GPR, w miarę możliwości zostaną one uwzględnione
w innych bieżących działaniach miasta

informacje o przebiegu realizacji poszczególnych
przedsięwzięć będą ogólnodostępne.
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4. Mieszkanka

prosi, by sporządzony został pisemny Raport z konsultacji
społecznych podany do wiadomości mieszkańców (kto zgłosił
uwagę, do jakiej części dokumentu Rewitalizacji, jakiej treści,
propozycja zmian, odpowiedź na uwagę).

zgodnie z art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji, informacja podsumowująca
przebieg wszystkich przeprowadzonych form
konsultacji społecznych zostanie zamieszczona na
stronie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

5. Mieszkanka

trudno było dotrzeć do formularza. Dostęp powinien być łatwiejszy.
Układ tabel jest niepotrzebnie opatrzony elementami
powodującymi droższy druk i wymusza wielostronicowość - to nie
jest w zgodzie z ochroną środowiska. Formularze powinny być w
formie doc. i pdf.

formularze dostępne były w wersji elektronicznej
edytowalnej, dla ułatwienia uzupełnienia i wysłania
bez konieczności drukowania; w wersji papierowej –
wyłożone w siedzibie urzędu, ale i podczas spotkania,
debaty i spaceru.

6.
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

Należy zmienić granice obszaru rewitalizacji

Konsultacje związane z wyznaczeniem obszarów
zdegradowanych i rewitalizacji Leszna odbywały się w
dniach 16.03.2016 – 25.04.2016. Granice obszarów
zostały przyjęte uchwałą nr XXIII/280/2016 Rady
Miejskiej Leszna, w dniu 19 maja 2016 r.

7. Mieszkaniec

program pomija osoby faktycznie wykluczone i przyczynia się
jedynie do dalszego ich wykluczenia, np. poprzez błędne
wyznaczenie (celowo) obszaru objętego GPR poprzez pominięcie
celowo terenu najbardziej zagrożonych wykluczeniem, bezrobociem
i przestępczością, np. osiedla socjalnego przy ul. Grunwaldzkiej 101
w Lesznie

Konsultacje związane z wyznaczeniem obszarów
zdegradowanych i rewitalizacji Leszna odbywały się w
dniach 16.03.2016 – 25.04.2016. Granice obszarów
zostały wytyczone na podstawie szczegółowej diagnozy
i przyjęte uchwałą nr XXIII/280/2016 Rady Miejskiej
Leszna, w dniu 19 maja 2016 r.
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2.2. Szczegółowe uwagi do poszczególnych części projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-2027 oraz propozycje konkretnych
zmian w tekście projektu wraz z krótkim uzasadnieniem.
Zgłaszający
1.
Caritas
Archidiecezji
Poznańskiej

Część dokumentu
do którego odnosi się
uwaga/numer strony
Przedsięwzięcie nr 2:
„Przebudowa i rozbudowa
wraz ze zmianą sposobu
użytkowania domu
zakonnego na Dom Dziecka
Caritas im. Św. Rodziny i
placówkę opiekuńczowychowawczą
z zapleczem socjalnoadministracyjnym,
str. 86-87

Uwaga / proponowana zmiana

Uzasadnienie

Odpowiedź

Ze względów proceduralnych częściowej Częściowa zmiana wykorzystania budynku w Uwaga została
zmianie ulegnie przeznaczenie budynku i jego stosunku do złożonej pierwotnie propozycji uwzględniona
wykorzystanie:
podyktowana jest względami proceduralnymi.
Ze względu na zmianę prawa dotyczącego
Projekt przewiduję zmianę funkcji obiektu z tworzenia placówek wychowawczo –
domu zakonnego na placówkę opiekuńczo- opiekuńczych nie można stworzyć dwóch
wychowawczą. Dodatkowo w ramach obiektu placówek opieki całodobowej w jednym
planuje
się
stworzenie
mieszkania budynku. Z tego też względu, uwzględniając
treningowego dla 10 do 12 osób powyższe ograniczenie, jak również potrzeby
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem Miasta Leszna, w ramach budynku utworzone
m. in.: pod względem mieszkaniowym. zostaną:
Ponadto planuje się utworzenie poradni dla
dzieci z FAS/FASD i ich rodzin.
1. Placówka opiekuńczo – wychowawcza dla
14 dzieci (bez zmian w stosunku do
W związku z powyższym, zmianie ulegną pierwotnej fiszki).
wskaźniki rezultatu i produktu:
Wskaźniki produktu:
oraz nowe:
- odrestaurowanie 1 zabytkowego budynku
2. Mieszkanie treningowe – przeznaczone dla
Wskaźniki rezultatu:
osób wykluczonych lub
zagrożonych
- utworzenie jednej placówki opiekuńczo- wykluczeniem społecznym, ze szczególnym
wychowawczej dla 14
uwzględnieniem kobiet, w tym matek
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dzieci,
- utworzenie mieszkania treningowego dla 1012 osób
- utworzenie poradni dla dzieci z FAS/FASD i
ich rodzin.
- utworzenie 5 nowych miejsc pracy (kadra
opiekująca się osobami korzystającymi z
mieszkania treningowego oraz kadra poradni).
Dodatkowo zmianie ulegnie tytuł projektu.
Jego nowe brzmienie to: „Przebudowa i
rozbudowa wraz ze zmianą sposobu
użytkowania domu zakonnego na Dom
Dziecka Caritas im. Św. Rodziny i placówki
wsparcia osób i rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Przewiduje się również, że nieco może
wydłużyć okres realizacji projektu. Prosimy o
wpisanie okresu: 2016 – 2019.

samotnie wychowujących dzieci. W ramach
mieszkania jednocześnie będzie mogło
odbywać trening od 5 do 12 osób dorosłych.
Niniejsza
placówka
odpowiada
na
zapotrzebowanie Miasta Leszna. W wyniku
konsultacji
przeprowadzonych
z
przedstawicielami Urzędu Miasta, w tym
MOPR-u oraz poszczególnych wydziałów
zajmujących się pomocą społeczną, zasobami
lokalowymi gminy, a także rodzinną pieczą
zastępczą, okazało się, że istnieje potrzeba
utworzenia mieszkań treningowych dla
kobiet,
w tym
matek
samotnie
wychowujących dzieci. Zwrócono uwagę na
problem utraty przyznanych lokali socjalnych
na skutek braku zaradności i niedostosowania
społecznego osób już wspieranych. Duży
odsetek w tym względzie stanowią osoby
młode,
wchodzący
w
dorosłość
wychowankowie domu dziecka i rodzin
zastępczych, w tym kobiety i matki samotnie
wychowujące dzieci. Próbą przeciwdziałania
tej negatywnej tendencji mogłaby stać się
oferta pomocy w postaci przyznania lokalu
mieszkalnego ze wsparciem treningowym,
polegającym na prowadzeniu treningów
sprzyjających
nabywaniu
nowych
kompetencji społeczno – zawodowych,
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przygotowujących do
prowadzenia
samodzielnego życia (w tym np.: trening
kulinarny,
gospodarowania
własnym
budżetem,
skutecznej
komunikacji,
asertywności i inne usługi aktywnej
integracji).
3. Poradnia dla dzieci z FAS i ich rodzin – na
mapie pomocy społecznej zarówno Miasta
Leszna,
jak
i całego
województwa
wielkopolskiego
brakuje
placówek
zajmujących się specjalistycznie problematyką
chorób płodowego spektrum alkoholowego
(FASD), spośród których płodowy zespół
alkoholowy (FAS) jest jego najcięższą i
najbardziej znaną objawową formą.
Z tego też względu planuje się utworzenie
poradni, która pomagałby w diagnozowaniu
schorzeń związanych z FASD/FAS oraz
prowadziłaby działania wspomagające dla
pacjentów i ich rodzin (w tym np.
rehabilitację, doradztwo, szkolenia, wsparcie
psychologiczno – pedagogiczne, itp.).
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2. Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o.

Diagnoza obszaru
rewitalizacji.

Wyznaczony obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji powinien być
rozszerzony o tereny Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. przy ul. Lipowej 76 A w Lesznie.

Tereny MPWiK były objęte Lokalnym
Programem Rewitalizacji Leszna na lata 2010
– 2015. W efekcie Spółka uzyskała finansową
pomoc
zewnętrzną
na
rewitalizację
południowej części – Stacji Uzdatniania Wody
w Zaborowie. Pragniemy podtrzymać
praktykę rewitalizacji naszych terenów także
w najbliższej przyszłości, kontynuując ów
proces w północno – zachodniej części,
stanowiącej obecnie siedzibę Miejskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Teren przy ul. Lipowej 76 A nie został
zrewitalizowany w czasie obowiązywania LPR
na lata 2010 – 2015. Diagnoza do Gminnego
Obszaru Rewitalizacji Miasta Leszna na lata
2017 – 2027 definiuje Obszar 10 jako część
wyznaczoną do rewitalizacji. Obejmuje on m.
in.
część
Leszczynka
sąsiadującą
z
poprzemysłowym
terenem
siedziby
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o. o., który przejawia
określone w powyższym opracowaniu
dysfunkcje spowodowane metryką licznych
zabudowań i chaotycznie rozrastającym się
latami zakładem, co przejawia się znaczącym
rozdrobnieniem budynków technicznych i
nieczytelnym układem komunikacyjnym.
Zaliczenie tych terenów do obszarów

Konsultacje
związane z
wyznaczeniem
obszarów
zdegradowanych
i rewitalizacji
Leszna odbywały
się w dniach
16.03.2016 –
25.04.2016.
Granice
obszarów zostały
przyjęte uchwałą
nr XXIII/280/2016
Rady Miejskiej
Leszna, w dniu 19
maja 2016 r.
Jednakże,
zgodnie z art. 15
ust. 3 Ustawy z
dnia 9
października
2015 r. o
rewitalizacji,
przedsięwzięcia
rewitalizacyjne
zamieszczone w
gminnym
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dysfunkcyjnych
przewidzianych
do
rewitalizacji wynika ze stanu faktycznego
znajdujących
się
tam
instalacji
przemysłowych oraz wyczerpania się na dziś
możliwości rozwojowych w tym miejscu.
Potencjał tych terenów nie jest w pełni
wykorzystany ze względu na znaczącą
dekapitalizację
budowli
oraz
nieład
przestrzenny
utrudniający
nowoczesne
funkcjonowanie niezbędnych dla życia miasta
obiektów
infrastrukturalnych
i
towarzyszących. Obszar nie jest zamieszkały,
posiada charakter wyłącznie przemysłowy,
zdeterminowany funkcją bezpośredniego
zaplecza techniczno – administracyjnego dla
działalności podstawowej przedsiębiorstwa –
dostarczania wody i obsługi systemów
kanalizacyjnych.
W kwietniu br. Bank Gospodarstwa
Krajowego, jako podmiot wdrażający, ogłosił
nabór wniosków o udzielenie pożyczki
JESSICA2 na realizację przedsięwzięć z zakresu
rewitalizacji na obszarach problemowych w
ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020,
określając warunki ubiegania się o tę formę
wsparcia. Jednocześnie BGK jako podstawowy
warunek dla beneficjentów programu

programie
rewitalizacji
mogą być
realizowane
również poza
obszarem
rewitalizacji,
jeżeli wynika to z
ich specyfiki.
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zdefiniował
konieczność
ujęcia
finansowanych
projektów
w
planach
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W
związku z powyższym wskazanie terenu
siedziby naszej Spółki jako przeznaczonego do
rewitalizacji obszaru zdegradowanego stało
się nagłą koniecznością.
3. Mieszkaniec

Przedsięwzięcie nr 14

Dla
zachowania
celowości
proponuję
gruntowną zmianę projektu w obrębie tego
samego tematu. Zaproponowane terminy,
rozwiązania i koszty przez MOSiR są
niepotrzebne i nieracjonalne. Można zrobić
dwa razy więcej i dziesięć razy taniej, co
pokazuje jeden z projektów zgłoszony przez
mieszkańca do BO2016. W dzisiejszych
czasach remont kortów ziemnych ceglanych
jest
kompletnie
nieopłacalny
oraz
nieefektywny. To przeżytek i historia. Kortów
ceglanych sie praktycznie już nie buduje.
Wszystkie turnieje oprócz Wimbledonu, który
jest rozgrywany na trawie i jednego na świecie
Rolanda
Garrosa
odbywają
się
na
nawierzchniach sztucznych (twardych). Nie
potrzeba na dziś kupować nowych siatek, linii,
słupków, bo te są i dalej można ich używać.
Utrzymanie kortów ziemnych ceglanych jest
bardzo drogie. Wymaga wiele pracy również

W dzisiejszych czasach remont kortów
ziemnych ceglanych jest nieopłacalny oraz
nieefektywny, praktycznie się ich już nie
buduje. Należy korzystać z istniejącej
infrastruktury, dopóki się nie zużyje, a
następnie zainwestować w nowoczesne,
uniwersalne nawierzchnie modułowe, które
są zarazem bezobsługowe. Nie będą
generować kosztów przez wiele lat. Będzie
można na nich grać cały rok, w każdym
miejscu miasta.

Uwaga dotyczy
szczegółowo fazy
realizacyjnej
przedsięwzięcia,
zostanie
przekazana
instytucji
zgłaszającej
projekt.
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4. Mieszkaniec

przedsięwzięcie nr 2 i 34

od
użytkowników.
Zdejmijmy
kłódki.
Korzystajmy z tego co jest aż się zniszczy i
zużyje. Następnie kupmy nowoczesne,
uniwersalne nawierzchnie modułowe, które są
zarazem bezobsługowe. Nie będą generować
kosztów przez wiele lat. Będzie można na nich
grać cały rok, w każdym miejscu miasta.
Nieużywane korty ziemne zarastają, a te
należące do miasta są obecnie zamknięte.
Jeżeli MOSiR planuje zająć się "modernizacją"
dopiero za trzy lata. To nie będzie już, czego
naprawiać.
Przebudowa Domu Zakonnego na hospicjum
będzie bardziej potrzebne dla osób
zamiast domu dziecka
wykluczonych także z innych pominiętych tym
programem osób z terenu miasta Leszna.
Dom dziecka będzie w mniejszym stopniu
potrzebny ze względu na istniejący program
500 +

Właściciel
obiektu zgłosił
przedsięwzięcie
zgodnie z własną
koncepcją
analizując
potrzeby.
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2.3. Propozycje przedsięwzięć inwestycyjnych/społecznych do umieszczenia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017-

2027
Zgłaszający

1. Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o. o.

Nazwa/tytuł
przedsięwzięcia oraz
podmiot realizujący
Adaptacja budynków
zabytkowej oczyszczalni
ścieków na potrzeby
społeczno – edukacyjne i
użytkowe wraz
z
rewitalizacją przyległych
terenów zielonych

Odpowiedź na problem zdiagnozowany w GPR,
zakres zadania, lokalizacja i cel przedsięwzięcia
Celem działań rewitalizacyjnych na terenie MPWiK w
Lesznie jest stworzenie terenu stanowiącego nową,
ciekawą przestrzeń miejską, gdzie w harmonii będzie
można realizować zadania społeczne, nastawione na
edukację i aktywizację mieszkańców miasta przy
jednoczesnym wsparciu ekonomicznych celów
Spółki.
Założenia przedsięwzięcia przewidują adaptację
wiekowego budynku garażu starej oczyszczalni
ścieków na potrzeby społeczno – edukacyjne oraz
socjalne zgodnie z obowiązującymi wymogami
prawnymi. Jednym z najbardziej efektownych
rezultatów
realizacji
planów
będzie
zagospodarowanie terenów zielonych przyległych do
oczyszczalni. W efekcie zostanie utworzona
reprezentatywna przestrzeń dla mieszkańców,
nacechowana jednoznacznym charakterem, tworząc
wyjątkową ścieżkę edukacyjną. Jednocześnie proces
adaptacyjny zakłada utworzenie salki edukacyjnej dla
dzieci i młodzieży, co pozwoli na wzbogacenie oferty
muzeum wodociągów o działania pedagogiczne.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przestrzeni

Szacunkowa wartość w zł,
źródło finansowania oraz okres
realizacji w latach
Szacunkowa wartość projektu:
2.000.000,00 zł
Okres realizacji:
2018 – 2019
Źródło finansowania:
Program JESSICA 2
Środki własne

Odpowiedź

Zgodnie z art. 15
ust. 3 Ustawy
przedsięwzięcia
mogą być
realizowane poza
obszarem
rewitalizacji ze
względu na ich
specyfikę. Nie ma
przesłanek do
uznania
zgłoszonego
przedsięwzięcia za
specyficzne.
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przyjaznej dla pracowników przedsiębiorstwa oraz
wpłynie na poprawę ładu przestrzennego oraz
podniesienie estetyki i wartości substancji miejskiej
terenu przemysłowego. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych
technologii
z
zakresu
energooszczędnego budownictwa, zaadaptowany
obiekt będzie miał minimalny wpływ na środowisko
naturalne.
Korzyści społeczne wynikające z realizacji inwestycji
wynikać będą ze wzbogacania miejsca o nowe
funkcje społeczne związane z edukacją ekologiczną,
integracją mieszkańców, a także aktywnym
wypoczynkiem na terenach zieleni. W wyniku
realizacji przedsięwzięcia lokalna społeczność zyska
niepowtarzalny w całym mieście teren do aktywnego
wypoczynku oraz możliwość uczestniczenia w
zajęciach i warsztatach z edukacji ekologicznej
prowadzonych przez Spółkę w nowo powstałej salce
edukacyjnej, w ramach uzupełnienia naszej oferty
muzealnej.
Pozwoli
to
na
utrwalanie
proekologicznych postaw wśród młodego pokolenia.
Ponadto przeprowadzona inwestycja wpłynie na
podniesienie estetyki terenu i miejscowej tkanki
architektonicznej. Realizacja założeń projektu winna
spowodować powstanie w tej części miasta Leszna
nowej przestrzeni publicznej wzbogaconej o walor
edukacji środowiskowej i troskę o dziedzictwo
kulturowe poprzednich epok. Projekt zakłada
12

2. Firma REGO

przenikanie się funkcji edukacyjnych, aktywizacji
społeczności lokalnej, wypoczynku i rekreacji oraz
ochrony unikalnych założeń architektonicznych
wiekowego kompleksu oczyszczalni ścieków. Projekt
będzie służyć rewitalizacji zdegradowanego obszaru
miasta, na której znajduje się zabytkowa instalacja.
Przyszłościowo, obok muzeum oraz salki na cele
edukacyjne i działalność pozarządowych organizacji
non profit powstać ma park doświadczeń wodnych
dla najmłodszych.
Lokalizacja: ul Kościelna 4 / ul. Wąska 2
Wartość – 500 000 zł
Zagospodarowanie obszaru, który obecnie składa się Źródło – środki własne/kredyt
z pustostanów, aby zwiększyć atrakcyjność okolic Okres realizacje – 2018/2019
Starego Rynku i Placu Metziga oraz zwiększyć
dostępność
mieszkańców
do
aktywności
kulturalnych.
Cel: Przebudowa budynków starej piekarni z
zachowaniem elementów wyposażenia (blisko 100letni piec) oraz rozbudową budynków przylegających
w celu adaptacji ich pod nowe funkcje –
organizowanie warsztatów nie tylko rzemiosła
piekarniczego.
Zakres zadań: Remont kapitalny/przebudowa
obiektu; termomodernizacja; modernizacja instalacji;
utworzenie ogrodu; wyposażenie obiektu w sprzęt
niezbędny do realizacji nowych funkcji.

Przedsięwzięcie
zostanie
uwzględnione w
projekcie GPR
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3. Mieszkaniec

Hospicjum - Mieszkańcy
Leszna nie objęci GPR

związku z pominięciem wielu osób wykluczonych 5 500 000 zł
należy wybudować dla nich hospicjum

4. Mieszkaniec

,,Bezpieczne Centrum –
Mikro posterunek Policji
z Patrolami
ekspresowego
reagowania DH.''

Obszar rewitalizacji Miasta został wytyczony na
podstawie dogłębnych analiz. Aspekt bezpieczeństwa
przy jego wyborze miał kluczowe znaczenie. Poziom
przestępczości, a w szczególności tej najbardziej
uciążliwej dla mieszkańców, związanej z zakłócaniem
porządku publicznego przypada na centrum miasta.
To tutaj przestępczość i problemy z tym związane są
największe. Potwierdzili to sami mieszkańcy na
zorganizowanych wcześniej spotkaniach. Wiele osób
prosiło o interwencje gdyż ich zdaniem jakiekolwiek

100 000 zł
Przewidywany okres realizacji
projektu
2017 r. – 2019 r. realizacja
2017 r. – 2050 r. funkcjonowanie

Przedsięwzięcie nie
zostało opisane ,
ponadto, aby
zgłosić projekt
przedsięwzięcia
dotyczącego
obiektu w obszarze
rewitalizacji,
trzeba być
właścicielem tego
obiektu, bądź
uzyskać zgodę
właściciela na
złożenie wniosku.
Przedsięwzięcie nie
zostanie
uwzględnione w
projekcie GPR
Propozycja została
gruntownie
przeanalizowana
oraz
skonsultowana z
Komendą Miejską
Policji. Z uwagi na
obowiązujące
przepisy prawa
oraz funkcjonujący
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inwestycje np. w infrastrukturę mają sens tylko
wtedy, gdy uporamy się z chuligaństwem i
wandalizmem. Bardzo ważna staje się prewencja.
Policja jak i Straż Miejska ma swoje siedziby na
obrzeżach śródmieścia. W mieście brakuje
parkingów, ulice są wąskie i zatłoczone. Dotarcie
służb na miejsce zdarzenia zajmuje zbyt wiele czasu
by było to efektywne. Mieszkańcy czują się bezsilni i
bardzo często nie zgłaszają pojedynczych wykroczeń.
Poczucie bezkarności napędza negatywne zjawiska.
Miasto Leszno rozwija sieć monitoringu oraz przenosi
Straż Miejską w nowe miejsce. Niestety dalej jest to
miejsce oddalone od centrum i jego problemów.
Projekt Patroli DH jest unikatowy w skali Europy, a
być może i świata. Jest prosty, ale ingeruje w wiele
ważnych spraw.
Na Rynku głównym, w samym centrum miasta
znajduje się wiele pustych lokali. W jednym
niewielkim lokalu może powstać mikro posterunek
policji z bezpośrednim widokiem na Rynek główny.
Posterunek będzie miał bardzo uproszczoną formę z
nastawieniem na efektywność. Bedzie czynny całą
dobę. Dyżury w nim będą pełnić dwaj młodzi,
wysportowani policjanci (w wieku do 40 lat). Będą
mieć specjalne zadania, dlatego muszą spełniać
pewne kryteria. Z posterunku, policjant będzie mógł
przez panoramiczne okno obserwować to, co dzieje
się na starówce. Dodatkowo będzie miał pogląd na

system pracy
operacyjnej policji
nie ma obecnie
możliwości
utworzenia
rowerowego
posterunku na
Rynku. W okolicy
funkcjonuje rewir
dzielnicowych przy
ul. Kilińskiego. Jeśli
pojawią się
możliwości Miasto
będzie wspierało
zgłoszony pomysł.
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monitoring przyległych ulic oraz kontakt z komendą
główną policji.
Rowery DH do ekstremalnie nowoczesne i
wytrzymałe pojazdy służące do jazdy wyczynowej po
trudnym terenie. Mają wzmocnioną ramę wykonaną
ze specjalnych materiałów. Taka konstrukcja jest
nawet w stanie wytrzymać zderzenie z samochodem.
Takimi rowerami można jeździć po schodach,
dziurach, krawężnikach, podkładach kolejowych i
innych przeszkodach. Można skakać na wysokość
kilku metrów. Takich rowerów można używać cały
rok.
Lokalizacja: Rynek Główny, Centrum
Przedsięwzięcie zakłada:
1. Powstanie Patroli Policji szybkiego reagowania DH.
2. Budowę nowego posterunku Policji w samym
Centrum Miasta.
3. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki
ekspresowym interwencją.
4. Skrócenie czasu oczekiwania na pomoc, nawet do
5 sekund.
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II. Forma konsultacji: otwarte spotkanie informacyjne
Miejsce: Pl. Jana Metziga 1
Czas: 8 maja 2017r., godz. 17.00-19.00
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1. Przebieg konsultacji:
1.1. Powitanie uczestników oraz wprowadzenie
1.2. Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027
1.3. Dyskusja, najważniejsze zagadnienia:
•

Czy będą ustalone priorytety w realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych?
Realizacja przedsięwzięć zależeć będzie od wielu czynników, przede wszystkim od dostępności
środków finansowych – zarówno w budżecie miasta, jak i środków z funduszy zewnętrznych.

•

Pusty plac po Goplanie. Czy są jakieś plany?
Najprawdopodobniej leszczyński przedsiębiorca będzie kontynuował pomysł budowy galerii w
wersji zminimalizowanej z możliwością budowy nowej siedziby UML w ramach formuły PPP.

•

Ścisła Starówka – ul. Leszczyńskich, Wolności, Słowiańska, Rynek
Dlaczego jest tak dużo banków, lombardów? Powinny być piękne sklepy, kawiarenki – czy
można wymóc na właścicielach nieruchomości lokalizację pod określone funkcje?

•

Inwestycje zgłaszane przez MPEC – czy będzie istniała możliwość odgałęzienia sieci (np. od
ulicy B. Chrobrego w boczne uliczki). Czy właściciele mogą skorzystać z dofinansowania na
zmianę sposobu ogrzewania?
MPEC to spółka, która podejmuje decyzje o swoich działaniach w oparciu o wiele czynników.
W planach ma coraz więcej inwestycji w centrum, to proces ważny, ale nie wszystkie budynki
będą mogły skorzystać.

•

Spółdzielnia socjalna – pojawił się pomysł na realizacje innowacyjnego przedsięwzięcia

•

Zgłoszono wniosek o stworzenie grupy mailingowej, do której przesyłane będą wszelkie
informacje o tym co dzieje się w kwestii rewitalizacji. O wszystkich projektach, pomysłach?
Zaproponowano też, aby umożliwić angażowanie się w różne inicjatywy podejmowane przez
Miasto w zakresie rewitalizacji na zasadach nieformalnego wolontariatu.
Zgłoszono inicjatywę, aby stworzyć bank pomysłów oraz miejsce do spotkań dla osób z
inicjatywą.
Będzie możliwość włączenia się w partycypację społeczną w procesie rewitalizacji, powstaje
też interaktywna mapa, na której znajdą się kompleksowe informacje o wydarzeniach i
projektach realizowanych w procesie rewitalizacji

•

Skoordynowanie przedsięwzięć w projekcie GPR - czy istnieją powiązania różnych
przedsięwzięć / programów – np. inwestycja w ramach modernizacji Rynku jest skorelowana
z działaniami MPECu i MPWiK – ważne by stworzyć wspólny plan inwestycji
Takie inwestycje są planowane, w uzgodnieniu z właścicielami sieci i ich planami
rozwojowymi.
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•

Czy istnieje możliwość zgłaszania nowych przedsięwzięć?
Pomysł, by zagospodarować ul. Wąską – zrobić ogród miejski, w stylu angielskim lub
południowym.
Istnieje możliwość zgłaszania przedsięwzięć, jeśli są to doprecyzowane pomysły wpisujące się
w cele wyznaczone w GPR .

•

Ważne jest, by remontować budynki i podnosić standard lokali w śródmieściu – to
przyciągnie do centrum ludzi, szczególnie tych bardziej zamożnych

•

Ulica Krasińskiego – wyprowadzić ruch z tej ulicy, samochody zanieczyszczają powietrze.
Planowane są zmiany na Al. Krasińskiego, przede wszystkim polegające na wprowadzeniu
Strefy 30, ruch samochodowy przeniesiony zostanie wzdłuż torów kolejowych – od Fabrycznej
do Tamy Kolejowej

•

Parking buforowy – gdzie zostanie umiejscowiony?
Opracowywana jest dokumentacja na przebudowę ulicy gen. J. Kustronia, w pobliżu której ma
powstać parking buforowy

•

Nie ma gdzie garażować samochodów – pomysł, by stworzyć piętrowy dom garażowy w
miejsce zniszczonego budynku

III. Forma konsultacji: spacer studyjny w obszarze rewitalizacji
Miejsce: Spacer studyjny od ul. Fabrycznej (teren pokolejowy, młyny), przez ul. Skarbową, al.
Krasińskiego, ul. Wałową, ul. Kurpińskiego, ul. Paderewskiego i ul. Narutowicza
Czas: 13 maja 2017r., godz. 16.00- 18.00

19

1. Przebieg konsultacji:
1.1. Powitanie uczestników oraz wprowadzenie
1.2. Prezentacja poszczególnych przedsięwzięć zgłoszonych do GPR, zlokalizowanych przy trasie
spaceru
1.3. Dyskusja prowadzona na bieżąco, najważniejsze zagadnienia:
•

Skomunikowanie centrum i Zatorza – dzielnic przedzielonych torami.
Jest potrzeba lepszego skomunikowania tych dzielnic, brakuje przejść pieszo-rowerowych
oraz lepszego dojścia/ dojazdu do dworca PKP.
Obecnie trwa analiza: jakie ma być to przejście, czy dołem (tunelem), czy góra (kładka)
i w którym miejscu najlepiej to przejście zlokalizować. Czy budować tunel przedłużając
istniejący tunel z budynku dworca na perony, czy tworzyć nowy. Układ komunikacyjny jest
zależny od innych przedsięwzięć planowanych w GPR, np. zagospodarowania młynów, czy
zmiana układu komunikacyjnego, uspokojenia ruchu na ul. Krasińskiego i budowy nowej
ul. Towarowej
20

•

Projekt Nowe Młyny, rewitalizacja istniejącego obiektu i rozbudowa kompleksu budynków
Jest inwestor, który chce niebawem sfinalizować transakcję zakupu budynków młynów wraz
z przynależnym terenem. Przygotowuje koncepcje i projekty budowlane. Inwestor
zaprezentował podczas spotkania wizualizację całego kompleksu handlowo-usługowohotelowo-kulturalnego, który chce zbudować z wykorzystaniem historycznego budynku
młyna. Wszystko uzależnione jest od uzyskania finansowania, z powodu dużych kosztów
planowanego przedsięwzięcia. Obiekt ma mieć ponad 32 tys. Mkw. powierzchni użytkowej,
obecnie trwa komercjalizacja obiektu, według inwestora ma najemców na blisko 60%
przestrzeni. Powstanie tez muzeum młynów w starej kotłowni, będą w nim pokazane
urządzenia ze starego młyna. Przy kompleksie ma powstać również 250 miejsc parkingowych.
Inwestycja wymusi zmianę układu komunikacyjnego w okolicy. Główny dojazd ma być
z nowej ulicy tama Kolejowa, fabryczna, natomiast ul. Przemysłowa będzie pełnić charakter
pomocniczy. Trwają rozmowy z władzami miasta o układzie komunikacyjnym, w tym o ciągu
pieszo- rowerowym od Zatorza przez dworzec kolejowy.

•

Al. Krasińskiego – uspokojenie ulicy i nowy układ komunikacyjny
Uczestnicy spaceru zauważyli, że natężenie ruchu na tej ulicy jest takie, że nawet trudno
w tym miejscu rozmawiać.
Powstał pomysł na uspokojenie tej ulicy, pozostawienie tylko jednego pasa w każdym
kierunku, poszerzenie chodników, wprowadzenie bezpiecznego ruchu rowerowego i
wprowadzenie strefy tempo 30. Natomiast cały tranzyt miałaby przejąć nowa ul Towarowa,
tam również byłoby miejsce na stworzenie węzła przesiadkowego PKP-PKS-MZK. Obecnie tory
stanowią istotną barierę w integracji np. komunikacji miejskiej. Duże nadzieje są wiązane z
przebudową ul. Kustronia i zbudowaniem koło dawnej rzeźni parkingu buforowego.

•

Rewitalizacja dawnej dzielnicy żydowskiej
Po koniecznych remontach dzielnica ta mogłaby pełnić funkcję centrum kulturalnego.
Potencjał tego miejsca pokazał np. ubiegłoroczny festiwal Leszno Barok Plus, podczas którego
scena plenerowa znajdowała się na pl. Powstańców. Tutaj mogłyby skupiać się wydarzenia
kulturalne. Bolączką w tym miejscu są miejsca parkingowe, są wąskie uliczki. Receptą byłoby
stworzenie kilku dodatkowych parkingów wokół centrum, lezących w odległości 5-7 minut
pieszego dojścia do centrum, wtedy byłaby szansa na wyprowadzenie samochodów
z pl. Powstańców.
Mieszkańcy zwracają uwagę na problem sąsiedzki w tej części miasta – w wielu budynkach
są czasem pojedyncze osoby, które zaburzają porządek i psują starania innych mieszkańców.
Jedną z odpowiedzi na ten problem ma być koncepcja mixu społecznego proponowana
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w GPR, żeby jeszcze bardziej rozproszyć w mieście lokatorów mieszkań socjalnych, a do
centrum miasta wpuścić np. więcej młodych ludzi. Szansą na to może być teren pokolejowy
i plany stworzenia na tej rezerwie terenu budynków mieszkalnych i wprowadzenie tam wielu
funkcji. Na koncepcję mixu społecznego będą miały wpływ liczne czynniki, np. sieć szkół i ich
rejonizacja.
•

Ulica Kurpińskiego/ Paderewskiego
Pojawiło się zapytanie o teren ogródków działkowych (prywatny właściciel) położonych
naprzeciw szkół – czy ten terne nie mógłby stać się parkingiem, z racji położenia blisko
centrum. Zwracano jednak uwagę, ze ul. Kurpińskiego to jedna z ulic przedwojennego układu
promenadowego z mniejszym ruchem samochodowym, stosunkowo cicha, stworzenie
parkingu, mogłoby ten spokój naruszyć. Ta ulica to część dawnej koncepcji miasta ogrodu,
wokół wałów miejskich były promenady spacerowe. Zwracano uwagę, że powoli mieszkanie
w tym rejonie robi się za drogie, z uwagi choćby na podnoszony standard mieszkań
w remontowanych przedwojennych willach miejskich, do tych miejsc z chęcią wprowadza się
biznes i usługi.
W tym rejonie będzie sporo przedsięwzięć rewitalizacyjnych, m.in. termomodernizacja
i modernizacja budynków szkół i stworzenie ogólnodostępnych boisk. W remontowanej
właśnie obszernej kamienicy powstanie Dom Dziecka z dwoma oddziałami oraz świetlica
środowiskowa, a na sąsiedniej działce – z inicjatywy prywatnej – muzeum dziedzictwa
leszczyńskich przedsiębiorców.

•

Ul. Poniatowskiego
To również ulica położona wzdłuż pozostałości wałów miejskich, dawna promenadowa, cicha,
obecnie głównie korzystają z niej uczniowie położonych wzdłuż niej szkół. W znajdującej się
między szkołami wieży ciśnień planowane jest utworzenie Leszczyńskiego Centrum Nauki,
miejsca kreatywnych doświadczeń, praktycznych zajęć, otwartego na leszczyńską młodzież.

•

Al. Słowackiego
To ciąg pieszo-rowerowy, położony wzdłuż pozostałości wałów miejskich, w GPR są plany na
rewitalizację tego terenu. Przy Słowackiego położony jest teren dawnych Pomp, który jeden
z przedsiębiorców chce wykupić od rozproszonych spadkobierców dawnych właścicieli.
Inwestor szuka pomysłu gwarantującego komercyjne powodzenie całego projektu. Skłania się
przede wszystkim ku usługom i gastronomii. Zastanawiano się podczas spaceru, co może
ożywić ten fragment miasta, w jaki sposób zwiększą ruch planowane inne przedsięwzięcia,
np. remont położonego tuż obok parku Kościuszki. Zwracano uwagę, ze dawnie była to
bardzo uczęszczana część miasta – z uwagi na wspomniane promenady, ale też gastronomię
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czy ogród zoologiczny. W poprzednim planie rewietaliacji teren pomp był brany pod uwagę
jako centrum studenckie, zintegrowane z istniejącą na sąsiednim gruncie PWSZ. Jednak
obecnie potencjał uczelni i studentów nie gwarantuje wykorzystania takiego obiektu. Jedna
z opcji byłoby stworzenie miejsca do pracy dla nowoczesnych usług, np. programistycznych.
Obecny stan techniczny budynków dawnych pomp uniemożliwia wykorzystanie ich od razu,
bez nakładów inwestycyjnych. Konstrukcja i plan budynków również nakładają dużo
ograniczeń jeśli chodzi o przyszłe zastosowania.
•

Ul. Narutowicza
Przy ul. Narutowicza jest zlokalizowany park Kościuszki, który będzie remontowany oraz zaraz
przy nim, Pałac Sułkowskich, w którym, według planów ma być zlokalizowane muzeum
okręgowe, przeniesione z obecnej, za małej już siedziby przy pl. Metziga.
Remont parku Kościuszki ma przebiegać w dwóch etapach. Pierwszy to remont samych
stawów, drugi – teren zielony i ścieżki. Mieszkańcy chcieli się dowiedzieć, czy w Parku
Kosciuszki, lub innym parku miejskim możliwe byłoby do zrealizowania miejsce do spotkań
np. przy grillu – wydzielone miejsce do takiej aktywności.

IV. Forma konsultacji: debata ogólnomiejska
Miejsce: Gimnazjum nr 1, Plac Jana Amosa Komeńskiego 1
Czas: 16 maja 2017r., godz. 17.00-19.00
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1. Przebieg konsultacji:
1.1. Powitanie uczestników oraz wprowadzenie
1.2. Prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Leszna na lata 2017-2027
wg poszczególnych sfer (w załączeniu)
1.3. Dyskusja, najważniejsze zagadnienia:
•

Wieża ciśnień do wykorzystania pod zajęcia z astronomii, połączenie z pomysłem na „Nowe
Pompy”. Utworzenie kompleksu z różnymi usługami, wyjście w teren, planty jako park
doświadczalny. Byłby to magnes przyciągający ludzi z okolic Leszna. Można włączyć teatr,
bibliotekę.

•

Brakuje strategicznego projektu, który odpowiedziałby na pytanie po co można przyjechać do
Leszna na cały dzień.
GPR to program skierowany głównie do mieszkańców obszaru rewitalizacji, ale wprowadzenie
atrakcji do centrum powoduje, ze zaczyna ono żyć, wzmacnia się gospodarka.

•

Brakuje pokazania Leszna, poznania go przez samych mieszkańców. Potrzebne są wydarzenia,
które to umożliwią np. gra miejska, spacery z przewodnikiem. Ważne jest wzmocnienie tzw.
tożsamości lokalnej.

•

Trudno jest konkurować z Poznaniem, czy Wrocławiem, natomiast należy dbać o to, aby
Leszno było stolicą subregionu.
Leszno o to zabiega np. przy okazji wyznaczania obszarów funkcjonalnych w zakresie
planowania przestrzennego na poziomie województwa.
Ważne jest, aby zatrzymywać mieszkańców, aby nie opuszczali miasta , zwłaszcza centrum na
korzyść przedmieść. Suburbanizacja to problem nie tylko Leszna. Ważne jest, aby stworzyć w
Śródmieściu taką ofertę mieszkań, która będzie atrakcyjna dla mieszkańców, chociażby pod
względem metrażu.

•

Należy zadbać o przestrzeń pod kątem poruszania się po mieście rowerem. Obecnie są
problemy, aby z centrum bezpiecznie i zgodnie z przepisami dostać się do innych dzielnic np.
na Zatorze. Nie ma ścieżki rowerowej na ul. Słowiańskiej. Można tam wygospodarować
miejsce dla rowerzystów, ale trzeba podjąć decyzję o wyasfaltowaniu 1,5 m kostki na ulicy.
Powstanie w najbliższym czasie opracowanie dotyczące koncepcji ciągów pieszych i pieszo
rowerowych na obszarze rewitalizacji. Jest to element większego projektu dot. transformacji
całego układu komunikacyjnego w centrum.
Na ul. Słowiańskiej zaprotestowali przedsiębiorcy, którzy obawiają się o swoją działalność w
przypadku, gdy klienci nie będą mogli zaparkować. Ulica Klonowicza stwarza możliwości dla
powstania miejsc parkingowych.
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Z punktu widzenia konserwatora zabytków przygotowanie podłoża na ul. Słowiańskiej dla
rowerzystów jest dopuszczalne. Natomiast nie może ono zbyt ingerować w przestrzeń np.
kolorem.
•

Handel w centrum. Ważne, aby podejmować zdecydowane ruchy, odróżniające handel na
wolnym powietrzu od galerii .
W centrum powstają pierwsze inicjatywy np. na ul. Brackiej sklep zorganizował promocję
płyty, co zachęciło klientów do zakupów nawet po godz. standardowych otwarcia sklepu.
Nie należy tylko myśleć o Rynku, ale tez o przyległych uliczkach, aby siła oddziaływania była
większa.
Pomysłem może być aplikacja na telefony, umożliwiająca pobranie zniżek w centrum dla
klientów którzy znaleźli się na obszarze.
Należy zastanowić się nad pomysłem na ulicę Leszczyńskich. Chociaż jest na niej parking nie
powoduje to ożywienia gospodarczego. Może należy go zlikwidować, aby w inny sposób
ożywić przestrzeń i gospodarkę.
Potrzebny jest parking buforowy położony blisko centrum.

•

Planujemy zmienić wiele w centrum natomiast pamiętajmy, że najważniejsze, aby wpływać na
postawy ludzi w centrum, aby ich edukować. Zaczynać należy od najmłodszych.

•

Należy pamiętać o miejscach zielonych w centrum, gdzie można odpocząć, spotkać się z
sąsiadami, poleżeć na trawie.
W GPR uwzględniono zarówno Al. Słowackiego jak i park Herrmanna oraz park na Placu
Kościuszki.

•

Punkty WIFI w mieście. Można do tego celu wykorzystać sieci światłowodowe przygotowane
m.in. dla systemu monitoringu.
Należy stwarzać możliwości do włączenia cyfrowego dla mieszkańców. Chociaż obecnie
luksusem jest możliwość odłączenia się od sieci.
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Wynik konsultacji.
Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 zostały
przeprowadzone w trybie zgodnym z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.
Wynik konsultacji jest ważny. Wszelkie uwagi, które uznano za zasadne, zostały uwzględnione w
projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027.

Informacje dodatkowe.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 jest obecnie
weryfikowany przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym
oraz Ministerstwo Rozwoju. Niezwłocznie po wprowadzeniu zmian będących wynikiem weryfikacji
powyższych instytucji projekt GPR będzie podany do informacji publicznej.

Stanowisko Prezydenta Miasta Leszna.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom za aktywny udział w procesie tworzenia i konsultowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027. Wszystkie zgłoszone uwagi i
przedsięwzięcia były szczegółowo analizowane, a te z nich, które w znaczącym stopniu odpowiadają
na zdiagnozowany w projekcie kryzys, zostały uwzględnione.

Sporządził: Wydział Promocji i Rozwoju
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