
                                         Leśnica, 22.02.2021 

 

Obwieszczenie  Burmistrza 

Leśnicy 

 

 

o sporządzeniu aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023” 

oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dokumentu. 

 

Burmistrz Leśnicy informuje o zakończeniu kolejnego etapu prac nad aktualizacją „Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023” (LPR), tym samym ogłasza konsultacje społeczne 

projektu uchwały Rady Miejskiej Leśnicy w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Gminy Leśnica na lata 2016-2023. 

 

Przesłanką do aktualizacji dokumentu założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 

2016-2023, uchwalonego uchwałą NR XXVII/135/17 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 23 stycznia 2017 r 

było skupienie uwagi na aktualnych potrzebach mieszkańców gminy Leśnica. Istotna była także zmiana 

uwarunkowań związanych z wdrażaniem dotychczasowego LPR oraz wynikającego z tego szansy 

i potrzeby realizacji nowych zadań.  

Ze wstępnej oceny aktualności programu, wynikła konieczność aktualizacji diagnozy służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Leśnica. W efekcie aktualizacji, 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w gminie uległy modyfikacjom. Aktualizacja dokumentu 

prowadzona była zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 

2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. Podjęte w procesie aktualizacji LPR działania miały charakter 

partycypacyjny i aktywnie włączający interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowanie treści 

uaktualnionego LPR. W terminie 4-18 grudnia 2020 r. miały miejsce badania społeczne mieszkańców 

gminy Leśnica, w ramach których dokonano oceny realizacji dotychczasowego LPR oraz przekazano 

propozycje, uwagi i sugestie odnośnie planowanych do realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Zgłaszane opinie były odzwierciedleniem rzeczywistych potrzeb społeczno-gospodarczych gminy 

oraz stały się ważną przesłanką w procesie aktualizacji LPR. 

  

W związku z powyższym, informuję o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego dokumentu 

aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016-2023”. 

 

Przedmiot konsultacji: 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Leśnicy w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Leśnica na lata 2016 – 2023. 



 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 

Od  1 marca  2021 r. do  15 marca 2021 r.  

 

Forma konsultacji 

- pisemna odbywa się przez wypełnienie formularza konsultacyjnego i dostarczenie do Urzędu 

Miejskiego w Leśnicy, 

 

- elektroniczna odbywa się poprzez złożenie formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Leśnicy na maila: um@lesnica.pl . 

 

 

 

                                                                                                              Burmistrz Leśnicy 

                                                                                                               Łukasz  Jastrzembski 
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