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HARMONOGRAM 
USPOŁECZNIENIA PROCESU 
POWSTAWANIA STRATEGII 
ROZWOJU GMINY 
WOJSŁAWICE  
na lata 2021-2027  
z perspektywą do roku 2030  

 

 

Etap I diagnostyczny. 

• Zebranie danych, ankietyzacja, warsztaty konsultacyjne z mieszkańcami wywiady, 

konsultacje rozwiązania problemów istotnych dla rozwoju gminy. (Ankieta, załącznik nr. 

1).  

• 6.05.2021 r. – Konsultacje publiczne dla mieszkańców gminy, Radnych, Sołtysów, 

przedsiębiorców, rolników. Warsztat Analizy SWOT oceniającej mocne i słabe strony 

gminy, zasoby i potencjały endogeniczne oraz wskazujący na szanse i zagrożenia 

rozwojowe gminy. Zebranie informacji nt. oczekiwanych inwestycji, rozwiązań w strefie: 

społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, ochronie środowiska i strefie 

technicznej.  

•  Analiza danych i opracowanie Diagnozy Gminy Wojsławice.  

• 25.05.2021 r. – wizyta studyjna. Wywiady, rozmowy dt. kluczowych kierunków 

rozwoju, celów, działań i przedsięwzięć realizowanych we współpracy z partnerami m.in. 

LGD, stowarzyszenia.  
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• Konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za powstawanie Diagnozy Gminy ws. 

omówienia wyników badań ankietowych i analizy SWOT, danych statystycznych oraz 

sformułowanie wniosków z Diagnozy Gminy Wojsławice.  

 

• Opracowanie Diagnozy Gminy Wojsławice 2021.  

 

 

Etap II dyrektywny.  
• Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice na lata 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030.  

•  Konsultacje (on-line i stacjonarne) etapów powstawania projektu Strategii Rozwoju 

Gminy Wojsławice na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030, z osobami 

odpowiedzialnymi za powstawanie Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice.  

 

Etap III Konsultacyjny  

• 6.07.2021 r. prezentacja Projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice na lata 2021-

2027 z perspektywą do roku 2030. Przekazanie Projektu Strategii Rozwoju Gminy 

Wojsławice na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 do konsultacji społecznych 

na 35 dni.  

• Konsultacje publiczne (35 dni) – projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice w latach 

2021-2027 z perspektywą do roku 2030 (6.07.2021 r. – 09.08.2021 r.). Konsultacje  

z gminami ościennymi, partnerami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami. 

Projekt umieszczony na stronie internetowej gminy i rozesłany do partnerów  

z formularzem zgłaszania uwag.  

• Dodatkowe spotkanie – konsultacje społeczne z mieszkańcami w dniu 18.08.2021 r.  

•  Opracowanie notatki/raportu z konsultacji społecznych i nałożenie uwag do  

dn. 27.08.2021 r.  

• Etap IV Konsultacyjny – zg. z ustawą: RDOŚ, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Lublinie, Zarząd Województwa Lubelskiego.  

• Prezentacja i przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice latach 2021-2027  

z perspektywą do roku 2030. przez Radę Gminy Wojsławice.  
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RAPORT Z KONSULTACJI 
SPOŁECZNYCH 
PROJEKTU  STRATEGII 
ROZWOJU GMINY WOJSŁAWICE  
na lata 2021-2027  
z perspektywą do roku 2030 
 
 
Konsultacje publiczne (35 dni) projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice w latach 2021-2027  
z perspektywą do roku 2030 rozpoczęły się publiczną prezentacją ww. projektu, która była 
transmitowana on-line na stronie www Gminy Wojsławice w dniu 6.07.2021 r.  
 
Projekt został umieszczony na stronie internetowej gminy i rozesłany do partnerów z formularzem 
zgłaszania uwag.  
 
Konsultacje zakończyły się w dniu 09.08.2021 r. W trakcie konsultacji: mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
rolnicy, organizacje pozarządowe, Sołtysi, Radni Gminy, sąsiadujące samorządy mogli składać swoje 
uwagi bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyłać na formularzu na adres email 
sekretariatu.  
 
W dniu 18.08.2021 r. odbyły się dodatkowe konsultacje z mieszkańcami gminy, podsumowujące 35 dni 
konsultacji społecznych.  
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UWAGI DO PROJEKTU 
 
 

ZGŁOSZONE 
UWAGI 

LP. 

 
 
TYTUŁ I NUMER 
ROZDZIAŁU/CZĘŚ
CI  

 
 
STR  

 
 
JEST (OBECNY 
ZAPIS)  

 
 
PROPONOWANY ZAPIS 
(UWAGI)  

2. WNIOSKI Z BADAŃ I DANYCH 
DIAGNOSTYCZNYCH O GMINIE.  

88  Rozwój oferty 
turystycznej 
oraz 
podmiotów 
zajmujących 
się obsługą 
ruchu 
turystycznego 
(atrakcyjne 
miejsca 
noclegowe, 
zróżnicowana 
oferta 
gastronomiczna, 
wypromowanie 
produktu 
regionalnego, 
budowa marki 
gminy),  

Rozwój oferty 
turystycznej oraz 
podmiotów 
zajmujących się obsługą 
ruchu turystycznego 
(zazielenienie centrum 
Wojsławic i mała 
architektura miejska, 
atrakcyjne miejsca 
noclegowe, 
zróżnicowana oferta 
gastronomiczna, 
wypromowanie 
produktu regionalnego, 
budowa marki gminy),  
Uzasadnienie: w całej 
Strategii podkreślana 
jest atrakcyjność 
turystyczna i 
przyrodnicza Gminy 
Wojsławice – jednakże 
wymieniane są tereny 
okalające miejscowość 
lub zabytki. Niestety  
w ostatnich latach  
Wojsławice uległy 
trendowi 
zabetonowywania 
centrów miejscowości, 
kostki bauma i 
parkingów wszędzie 
oraz wycinania 
wszystkich możliwych 
drzew, w tym bardzo 
starych drzew (w rynku 
wszystkich, nawet 
świerku, na którym 
wieszane były bombki, 
wycięcie przed szkołą 
parku pałacowego, 
stare drzewa koło 
kościoła, koło pomnika 
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Kościuszki itd.). To nie 
jest atrakcyjne dla 
turysty. Turysta, który 
przyjedzie do Wojsławic 
powinien mieć 
możliwość usiąść w 
Rynku (i nie tylko) w 
cieniu drzew. Ale nie 
tylko turysta – przede 
wszystkim mieszkaniec. 
Obecny stan nikogo nie 
zachęca – nikt nie siedzi 
na rynku, ta betonowa 
pustynia to jest bardzo 
smutny widok. Nowe 
chodniki, ścieżki 
rowerowe, a nawet 
zbiornik wodny  
z infrastrukturą nic tu 
nie zmienią, jeśli nie 
będzie zieleni!  
Zazielenianie miast  
i miejscowości, zielona 
rewitalizacja - to jest 
teraz obowiązujący 
trend w kontekście 
nadchodzącej 
perspektywy 
finansowej 2021-2027, 
zwłaszcza w obliczu 
postępujących zmian 
klimatycznych i coraz 
częstszych fal upałów. 
Zazielenianie centrów 
miejscowości jest 
niezbędne i ma swoje 
odzwierciedlenie w 
projektach nowych 
programów krajowych  
i regionalnych. Warto to 
uwzględnić w Strategii, 
by móc potem sięgać po 
środki unijne i realnie 
podnieść potencjał 
turystyczny Gminy 
Wojsławice.  
Dodałam uwagę na str. 
88 – ale może warto 
rozważyć ten rodzaj 
inwestycji także  
w innych miejscach 
Strategii.  
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ROZPATRZENIE UWAG 
 
Uwaga została rozpatrzona pozytywnie. Dodano do projektu STRATEGII ROZWOJU GMINY 
WOJSŁAWICE na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030: 
 

• na stronie: 123  
 
19. Centrum Wojsławic.  
 
Kierunek rozwoju: organizacja centrum rozwoju gospodarczego i turystycznego gminy. Kluczowy 
element inicjatywy – oferty – Wojsławickiego Parku Kulturowego.  
 
Planowanie interwencji/inwestycji: organizacja punktu obsługi przedsiębiorców i inwestorów  
w Urzędzie Gminy oraz punktu informacji turystycznej w jednej z zabytkowych kamienic/ chałup  
w rynku. Rewitalizacja starej zabudowy. Program estetyki zabudowy w centrum Wojsławic. 
Zazielenienie centrum Wojsławic i budowa małej architektury miejskiej m.in. małej fontanny  
i ławeczek.  
 

• Uzupełniono na stronie: 148  
CEL OPERACYJNY 1. WIELOFUNKCYJNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPÓJNY Z TRENDAMI 
SPOŁECZNYMI I OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO.  
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.3. Poprawa jakości życia i tożsamości mieszkańców gminy na obszarach 
zagrożonych trwałą marginalizacją.  
1.3.3. Opracowanie i wdrożenie Programy Estetyki Zabudowy w centrum Wojsławic. Zazielenienie 

centrum Wojsławic i budowa małej architektury miejskiej. 

 

KONSULTACJE z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
Gmina Wojsławice wystąpiła do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka 
Czarnego 3,  z prośbą o konsultacje niniejszego dokumentu, zgodnie z   UCHWAŁĄ NR XXVI/151/2021 
RADY GMINY WOJSŁAWICE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii 
Rozwoju Gminy Wojsławice na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia 
szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 6. 
Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Wojsławice na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 
2030 – dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, 
lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym 
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie […]. 
 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie nie zgłosił uwag do projektu STRATEGII ROZWOJU 
GMINY WOJSŁAWICE na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030: 
 

 
OPRACOWANIE RAPORTU: ESSE Agnieszka Smreczyńska-Gąbka 


