
 

 

 

 

Raport podsumowujący przebieg konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Łask 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łask, 2022 r.  



Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask 

 

2 

 

Spis treści 
 

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................ 3 

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna ..................................................................................... 3 

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach .............................................................. 3 

1.3 Termin konsultacji ......................................................................................................................... 3 

1.4 Forma i tryb konsultacji ................................................................................................................. 3 

2. Przebieg konsultacji ......................................................................................................................... 4 

2.1 Uwagi zgłaszane ............................................................................................................................ 4 

 

 

 

 

  



Raport z konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask 

 

3 

 

1. Wprowadzenie  

1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna 

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone na 

podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2021 r., poz. 485). Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii mieszkańców oraz 

partnerów społecznych i gospodarczych na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask. 

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach  

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli mieszkańcy oraz wszystkie działające 

na obszarze miasta podmioty społeczno-gospodarcze, w tym organizacje pozarządowe i grupy 

nieformalne. 

1.3 Termin konsultacji  

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji Gminy Łask przeprowadzono w terminie od dnia 1 czerwca 2022 roku do 1 lipca 

2022 roku.  

1.4 Forma i tryb konsultacji  

Informacja o konsultacjach społecznych rozpowszechniana była poprzez: stronę internetową gminy 

i BIP.  

Konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:  

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej przez wypełnienie formularza 

dostępnego w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz na stronie internetowej www.lask.pl 

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lask_formularz_or_i_oz   

2) spotkania dla interesariuszy procesu rewitalizacji, warsztatów oraz spacerów studyjnych 

w dniu 22 czerwca 2022 r., o godz. 15:30 w Łaskim Domu Kultury oraz 

w dniu 23 czerwca 2022 r., o godz. 16:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego 

Jana Paderewskiego w Łasku (dzielnica Kolumna); 

3) wypełnienia elektronicznego formularza ankiety dostępnej na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Łask www.lask.pl:  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/lask_gpr;   
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2. Przebieg konsultacji  

Zasady, tryb i termin przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask określa 

obwieszczanie Zarządzenie Burmistrza Łasku z dnia 24 maja 2022 roku. Powiadomienie o rozpoczęciu 

konsultacji społecznych zostało upublicznione na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

https://lask.pl/content/konsultacje_spo_eczne_projektu_uchwa_y_w_sprawie_wyznaczenia_obszaru

_zdegradowanego_i_obszar 

https://bip.lask.pl/download/attachment/5900/zarzadzenie-nr-1452022-burmistrza-lasku-z-dnia-24-

05-2022-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-

wsprawiewyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-iobszaru-rewitalizacji-na-terenie-gminy-lask.pdf  

 

Konsultacje społeczne prowadzone były od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 1 lipca 2022 roku. 

Spotkania konsultacyjne odbyły się w dniu 22 czerwca 2022 roku o godzinie 15:30 w Łaskim Domu. 

oraz 23 czerwca 2022 roku o godzinie 16:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana 

Paderewskiego w Łasku (dzielnica Kolumna). 

W trakcie spotkania zaprezentowano wyniki i podsumowanie diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łask. W ramach spotkania nie wpłynęły 

uwagi. 

 

2.1 Uwagi zgłaszane  

Za pomocą udostępnionego formularza wpłynęła jedna pozytywna opinia do projektu diagnozy do 

przedmiotowej uchwały w formie elektronicznej. W ramach prowadzonej ankiety na temat 

zaproponowanego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łask wpłynęło 5 formularzy z opiniami i 

propozycjami rozwoju ww. obszaru. Wnioski w nich zawarte znajdą odzwierciedlenie w diagnozie 

pogłębionej obszaru rewitalizacji. 
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