Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023”

Wyniki spotkania konsultacyjnego nr 1
przeprowadzonego w ramach konsultacji do projektu
pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lutowiska na lata 2017-2023”.

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w Lutowiskach w dniu 12 kwietnia 2017 roku.
Celem spotkania była diagnoza zdegradowanych przestrzeni do wyznaczenia obszaru rewitalizacji w
gminie.
Celem pracy w projekcie jest opracowanie dokumentu, który będzie podstawą do ubiegania się o
środki zewnętrzne na działania określone w Lokalnym Programie Rewitalizacji na wyznaczonych
obszarach gminy.
Program spotkania konsultacyjnego:
1. Etapy realizacji projektu.
2. Podstawowe informacje na temat rewitalizacji.
3. Prezentacja wyników badania ankietowego.
4. Identyfikacja problemów, zjawisk kryzysowych w gminie – dyskusja w grupie.
5. Wstępne wskazanie obszarów wymagających rewitalizacji.
Wyniki dyskusji:
Uczestnicy warsztatu identyfikowali problemy, które nie pojawiły się w wynikach badania
ankietowego i analizie danych statystycznych zaprezentowanych wcześniej podczas warsztatu.
Pytanie nr 1. Jakie występują społeczne problemy i zjawiska kryzysowe w gminie? (Prosimy również o
ich umiejscowienie na terenie Gminy).

Uczestnicy mieli „na uwadze”: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, brak
aktywności mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym, niski poziom kapitału społecznego, w tym
zaufania w społeczeństwie.
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Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe:











wysokie bezrobocie;
emigracja ludzi młodych;
niewielka aktywność społeczna i kulturalna;
brak mieszkań socjalnych;
zbyt mało mieszkań komunalnych;
ograniczona dostępność Punktu Rehabilitacji DPS Moczary – brak odpowiedniego
lokalu;
ograniczona dostępność transportu publicznego;
słabo rozwinięta infrastruktura sportowa – brak zaplecza socjalnego prz obiektach
sportowych;
brak infrastruktury kultury w niektórych miejscowościach (np. Smolnik, Dwernik,
Nasiczne, Pszczeliny);
brak bankomatów w większości miejscowości.

Pytanie nr 2. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze gospodarczej? (Prosimy
również o ich umiejscowienie na terenie Gminy).

Uczestnicy mieli „na uwadze”: niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,
przedsiębiorstw, niewielka liczba lokali usługowych, sklepów.

słaba kondycja

Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe:









brak
wsparcia
infrastrukturalno-organizacyjnego
dla
przedsiębiorców
rozpoczynających działalność (np. inkubatora przedsiębiorczości);
niska przedsiębiorczość mieszkańców;
niewykorzystane zasoby wód mineralnych;
zbyt mała dostępność usług bytowych (mały popyt);
niewystarczająca oferta gastronomiczna;
brak oferty domowych kuchni;
zbyt mała sieć i słabo zagospodarowane, utrzymane szlaki turystyczne;
brak zimowej oferty turystyczno-rekreacyjnej w większości miejscowości gminy.

Pytanie nr 3. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze środowiskowej? Prosimy
również o ich umiejscowienie na terenie Gminy.
Proszę mieć „na uwadze”: przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów
stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe:





niskie wykorzystanie energii odnawialnej;
nieekologiczne zachowania wśród mieszkańców i turystów;
zanieczyszczenie środowiska odpadami stałymi – nielegalne wysypiska śmieci;
niska emisja – zanieczyszczenie powietrza w Lutowiskach;
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duża ilość budynków z pokryciem eternitowym.

Pytanie nr 4. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze przestrzenno-funkcjonalnej?
(Prosimy również o ich umiejscowienie na terenie Gminy).

Uczestnicy mieli „na uwadze”: braki lub niedostateczna jakość infrastruktury technicznej
i społecznej np. dostęp do szkoły, ośrodka zdrowia oraz dostęp do usług, brak dostępu lub niska jakość
podstawowych usług, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji
obszaru (niedostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych), niski poziom
obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niskiej jakości tereny publiczne.
Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe:













brak sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (Skorodne, Chmiel, Dwernik,
Nasiczne),
zły stan techniczny istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej;
degradacja i słaba dostępność obiektów zabytkowych (ruiny Synagogi, kirkut w
Lutowiskach);
zbyt mało atrakcji dla turystów w Lutowiskach;
niezagospodarowane komunalne przestrzenie publiczne w Lutowiskach;
brak ścieżki/chodnika doprowadzającego do punktu widokowego w Lutowiskach;
wysoka energochłonność części budynków wielorodzinnych w Lutowiskach oraz
Smolniku, Stuposianach, Zatwarnicy i Pszczelinach;
słabe zagospodarowanie wokół budynków wielorodzinnych (w tym zbyt mało miejsc
parkingowych, placów zabaw);
brak toalet publicznych w miejscach szczególnie uczęszczanych przez turystów;
zły stan dróg gminnych, powiatowych i wewnętrznych oraz wojewódzkich;
zbyt mało parkingów na terenie gminy;
brak terenów komunalnych w niektórych miejscowościach.

Pytanie nr 5. Jakie występują problemy i zjawiska kryzysowe w sferze technicznej?
(Prosimy również o ich umiejscowienie na terenie Gminy).

Uczestnicy mieli „na uwadze”: degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym
o przeznaczeniu mieszkaniowym, niedostateczne rozwiązania techniczne umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony
środowiska.
Zidentyfikowane problemy i zjawiska kryzysowe:





niezagospodarowany budynek b. Strażnicy WOP w Lutowiskach – zły stan techniczny;
złe warunki lokalowe Pogotowia Ratunkowego i Posterunku Policji;
niezagospodarowane obiekty po kotłowni osiedlowej (komunalna) i po rozlewni wód
gazowanych (własność prywatna) w Lutowiskach i ich otoczenie;
potrzeba rozbudowy i unowocześnienia strzelnicy sportowej.
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