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Spacery badawcze są formą konsultacji społecznych, w ramach której uczestnicy odwiedzają 
obszary zdegradowane, mające zostać objęte procesem rewitalizacji i konsultują się z mieszkańcami 
w ich naturalnym środowisku. Mieszkańcy mają zaś możliwość wypowiedzenia się odnośnie potrzeb 
związanych z danym terenem, występujących na nim problemów oraz propozycji zmian najbliższego 
otoczenia. 

 
W ramach konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lubsko na 

lata 2017-2023 w dniach 24-26 lipca 2017 roku odbyło się sześć spacerów badawczych. Uczestniczyli 
w nich przedstawiciele Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubsku, radni, mieszkańcy, 
przedstawiciele mediów oraz przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC. 

 
Sześć spacerów badawczych przeprowadzonych zostało w ciągu trzech dni na trzech 

obszarach przeznaczonych do rewitalizacji w gminie Lubsko, tj. w centrum miasta Lubsko oraz w 
sołectwach Lutol i Tuchola Żarska. 

 

L.p. Data Obszar Trasa spaceru 

I spacer 24.07.2017 Lubsko 
(centrum miasta) 

Teren w rejonie ulic: E. Plater, Grunwaldzkiej, Aleja 
Wojska Polskiego, Bohaterów, Sportowa 

II spacer 24.07.2017 Lubsko 
(centrum miasta) 

Teren w rejonie ulic: Kopernika, Śródmiejska, 
Mickiewicza, Krasińskiego, Krakowskie Przedmieście 

III spacer 24.07.2017 Lubsko 
(centrum miasta) 

Otoczenie Parku Miejskiego 

IV spacer 25.07.2017 Sołectwo Lutol Sołectwo Lutol. 
Spacer odbył się w towarzystwie Radnego Rady 
Miejskiej – Pana Henryka Pełki oraz mieszkanek wsi. 

V spacer 26.07.2017 Sołectwo 
Tuchola Żarska  
 
 

Północna część Tucholi Żarskiej. 
Spacer odbył się w towarzystwie sołtysa Tucholi 
Żarskiej – Pana Arkadiusz Podhorodeckiego oraz 
mieszkańców wsi. 

VI spacer 26.07.2017 Sołectwo 
Tuchola Żarska  

Południowa część Tucholi Żarskiej. 
Spacer odbył się w towarzystwie sołtysa Tucholi 
Żarskiej – Pana Arkadiusz Podhorodeckiego oraz 
mieszkańców wsi. 

 
Uwagi mieszkańców oraz propozycje działań na poszczególnych obszarach rewitalizacji zostały 
przedstawione w poniższych tabelach odpowiadającym sześciu spacerom. 
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Tabela 1. Spacer 1. Lubsko (centrum miasta) – rejon ulic E. Plater, Grunwaldzkiej, aleja Wojska Polskiego, Bohaterów, 22 Lipca 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi 
PRZYJĘCIE 
UWAGI 
TAK/NIE 

Uzasadnienie 
Wykonawcy 
w przypadku 
odmowy 
uwzględnienia 
uwagi 

1.  Mieszkańcy Okolice Lubskiego Domu Kultury – postulat ustawienia bezobsługowej toalety. Nie Z uwagi na 
bliską odległość 
istniejącego 
szaletu 
publicznego na 
ul. Kościuszki. 
Gmina w 
najbliższym 
czasie wniesie 
wniosek o 
wydłużenie 
godzin jego 
funkcjonowania   

2.  Mieszkańcy Okolice Lubskiego Domu Kultury – postulat powstania zimą ogólnodostępnego lodowiska. 
 
 
 
 
 

 

Nie Powyższy 
projekt 
wymagałby 
zmiany 
koncepcji 
istniejącego już 
projektu 
zagospodarowa
nia terenu pod 
LDK 
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3.  Mieszkańcy Ul. Emilii Plater – utwardzenie nawierzchni ulicy E. Plater po południowej stronie kanału na odcinku 
Chopina-Bohaterów i zmiana organizacji ruchu w taki sposób, aby na tej ulicy po północnej stronie 
kanału obowiązywał ruch w jedną stronę, a po południowej – w drugą stronę. 

Nie Przyjęcie uwagi 
wymaga 
konsultacji z 
zarządcą drogi i 
wykonania 
analiz, w jaki 
sposób zmiana 
wpłynie na 
komunikację  

4.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – modernizacja chodnika przy 
budynkach E. Plater 36a i 36b. 

Tak  

5.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – modernizacja nawierzchni parkingu 
poprzez zamontowanie specjalnej zygzakowatej kostki brukowej, pomiędzy którą może rosnąć 
trawa. 

Tak  

6.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – wyburzenie murowanego garażu z 
trzema drewnianymi wejściami. 

Tak  

7.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – wyburzenie murowanego garażu w 
okolicy budynku przy ul. Chopina 8. 

Tak  

8.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – instalacja WC w mieszkaniach 
budynków przy ul. Chopina 3 oraz 8. 

Tak Po uzyskaniu 
zgody 
użytkowników 
budynków 

9.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – oświetlenie podwórka Tak  

10.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – wyjaśnić, kto ustawił znak drogowy 
„zakaz ruchu” z dopiskiem „Nie dotyczy mieszkańców i zaopatrzenia”. Zdaniem mieszkańców, zakaz 
ten jest notorycznie łamany a interweniująca policja informowała, że znak nie ma mocy prawnej. 

Nie Uwaga nie ma 
charakteru 
projektu 
rewitalizacyjneg
o, uwaga 
została 
przekazana do 
właściwego 
organu 



 

Strona | 5 
 

11.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – postulat ustawienia szlabanu przy 
wjeździe na podwórko, aby mogły na nim parkować wyłącznie samochody mieszkańców 
znajdujących się przy nim budynków. 

Nie Uwaga powinna 
zostać 
rozpatrzona w 
gronie 
zainteresowany
ch 
mieszkańców  

12.  Mieszkańcy Podwórko w głębi ul. E. Plater przy skrzyżowaniu z ul. Chopina – odnowienie elewacji budynków. Tak  Tylko 
budynków 
gminnych 

13.  Mieszkańcy Drugie podwórko przy ul. E. Plater (nr 38-40) – likwidacja dwóch głazów w blokujących miejsca 
parkingowe w głębi podwórka ustawionych przez osobę prywatną. 

Tak   

14.  Mieszkańcy Ul. E. Plater – należy przygotować zatoczki parkingowe w miejsce „dzikich” zatoczek przy kanale na 
południowej stronie ul. E. Plater na odcinku pomiędzy ul. Chopina a Kopernika. 

Tak  

15.  Mieszkańcy Baszta przy ul. Kopernika – należy namalować pasy wyznaczające miejsca parkingowe pod basztą. Tak/Nie Parking w 
zarządzaniu 
ZDW. Projekt 
będzie możliwy, 
gdy ZDW wyrazi 
zgodę. 
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Tabela 2. Spacer 2. Lubsko (centrum miasta) – rejon ulic: Zamkowa,Kopernika, Popławskiego, Mickiewicza, Krasińskiego, Krakowskie Przedmieście 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi 
PRZYJĘCIE 
UWAGI 
TAK/NIE 

Uzasadnienie 
Wykonawcy 
w przypadku 
odmowy 
uwzględnienia 
uwagi 

1.  Mieszkańcy Ul. Krasińskiego – naprawa nawierzchni jezdni oraz chodnika. Jezdnia wykonana jest ze starych 
sześciokątnych płyt chodnikowych, które z biegiem lat pozapadały się. Prace zw. z instalacją kabli 
telekomunikacyjnych spowodowały zapadnięcie się studzienek tzw. burzówki (m.in. tuż przy 
skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza). Na tym skrzyżowaniu problemem jest też całkowicie zapadnięty 
krawężnik chodnika. 

Tak   

2.  Mieszkańcy Ogrodzony i zarośnięty roślinnością teren przy skrzyżowaniu ul. Krasińskiego i Sienkiewicza (na 
wschód od budynku przy ul. Krasińskiego 3) – należy wybudować w tym miejscu parking (wyrównać 
i zagęścić teren, ustawić oświetlenie oraz podjazd). 
 
Inną propozycją jest wykonanie w tym miejscu placu zabaw. 

Tak  

3.  Mieszkańcy Ustawienie w okolicy ul. Krasińskiego (ale także w innych rejonach miasta) tablic z napisem 
„Sprzątaj po swoim psie”, dzięki czemu mieszkańcy wyprowadzający psy czuliby się bardziej 
zobligowania do sprzątania. 

Tak   

4.  Mieszkańcy Tablicom tym powinny towarzyszyć kosze na psie odchody i tzw. psie pakiety. Tak   

5.  Mieszkańcy Plac przed pałacem (DPS) – bardzo zły stan nawierzchni drogi. Tak  

6.  Mieszkańcy Parking na ul, Mickiewicza przy skrzyżowaniu z ul. Krasińskiego – bardzo zły stan nawierzchni. Tak  

7.  Mieszkańcy Ul. Chrobrego – zagospodarowanie działki przy ul. Chrobrego 28 Nie Budynek w 
użytkowaniu 
wieczystym 
przez osoby 
prywatne 

8.  Mieszkańcy Remont budynku przy ul. Chrobrego 11. Tak  
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Tabela 3. Spacer 3. Lubsko (centrum miasta) – rejon Parku Miejskiego 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi 
PRZYJĘCIE 
UWAGI 
TAK/NIE 

Uzasadnienie 
Wykonawcy 
w przypadku 
odmowy 
uwzględnienia 
uwagi 

1.  Mieszkańcy Powstanie w Parku Miejskim utwardzonych ścieżek, ławeczek i oświetlenie go. Projekt 
pokrywa się 
z zakresem 
projektu 
Rewitalizacj
a Parku 
Miejskiego 
w Lubsku 

 

 
 

Tabela 4. Spacer 4. Sołectwo Lutol 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi 
PRZYJĘCIE 
UWAGI 
TAK/NIE 

Uzasadnienie 
Wykonawcy 
w przypadku 
odmowy 
uwzględnienia 
uwagi 

1.  Mieszkańcy Droga na południe od kościoła przy której stoją budynku nr 27-35 – nawierzchnia nie jest 
wyasfaltowana, jest w złym stanie technicznym. 

Tak  
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2.  Mieszkańcy Plac zabaw – doposażyć i ogrodzić od drogi. Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Lutol oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   

 

3.  Mieszkańcy Brak chodnika przy drodze powiatowej. Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Lutol oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   
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4.  Mieszkańcy Zwiększyć oświetlenie wszystkich dróg w Lutolu. Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Lutol oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   

 

5.  Mieszkańcy Doposażenie świetlicy wiejskiej. Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Lutol oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   
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Tabela 5. Spacer 5. Sołectwo Tuchola Żarska – część północna 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi 
PRZYJĘCIE 
UWAGI 
TAK/NIE 

Uzasadnienie 
Wykonawcy 
w przypadku 
odmowy 
uwzględnienia 
uwagi 

1.  Mieszkańcy Droga przebiegająca prostopadle na północ od drogi wojewódzkiej (numery Tuchola 51-57) – należy 
poprawić nawierzchnię tej drogi i wytyczyć rowy. 

Tak  

2.  Mieszkańcy Bardzo zły stan nawierzchni drogi odbijającej od niej prostopadle na wschód (numery Tuchola 60-
61) – również należy poprawić nawierzchnię oraz wytyczyć rowy. 

Tak/Nie Nie ma 
możliwości 
wytyczenia 
rowów  

3.  Mieszkańcy Wzdłuż drogi wojewódzkiej brakuje chodników. Jest to szczególnie uciążliwe dla mieszkańców zimą, 
gdy śnieg utrzymuje się na 1 metr szerokości przy każdej krawędzi jezdni. 

Nie Podjęcie 
inwestycji 
zależne jest od 
właściciela 
drogi. Gmina 
może przekazać 
swoją opinię na 
temat 
konieczności 
inwestycji. 

4.  Mieszkańcy Wzdłuż drogi wojewódzkiej konieczność wycięcia drzew i zbudowania rowów. Nie Podjęcie 
inwestycji 
zależne jest od 
właściciela 
drogi. Gmina 
może przekazać 
swoją opinię na 
temat 
konieczności 
inwestycji. 
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Tabela 6. Spacer 6. Sołectwo Tuchola Żarska – część południowa 

L.p. 
Zgłaszający 
uwagę 

Treść uwagi 
PRZYJĘCIE 
UWAGI 
TAK/NIE 

Uzasadnienie 
Wykonawcy 
w przypadku 
odmowy 
uwzględnieni
a uwagi 

1.  Mieszkańcy Należy wprowadzić ograniczenie tonażu pojazdów przejeżdżających przez centrum Tucholi Żarskiej 
do 3,5 t, ponieważ pojazdy przedsiębiorstwa Radan niszczą nawierzchnię dróg we wsi. Ograniczenie 
to miałoby rozpocząć się przy rondzie (przy sklepie), a także stanąć przy kościele i przy świetlicy. 

Tak/Nie  Zmiana 
organizacji 
ruchu 
wymaga 
jednak 
szerszych 
uzgodnień, w 
tym rozmów 
ze wszystkimi 
stronami  

2.  Mieszkańcy Obecnie nawierzchnia głównej drogi w Tucholi jest popękana od wody i brakuje na niej chodników, 
co jest niebezpieczne przy jeżdżących często TIR-ach. 

Tak  

3.  Mieszkańcy Droga prowadząca do oczyszczalni – postulat właściwego utwardzenia nawierzchni, ponieważ droga 
po deszczach staje się nieprzejezdna, spływa nią strumień wody, przypominając rzekę. 

Tak  

4.  Mieszkańcy Instalacja nowych lamp ulicznych i doświetlenie całej wioski. Tak  
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5.  Mieszkańcy Doposażenie placu zabaw. Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Tuchola Żarska 
oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   

 

6.  Mieszkańcy Boisko – należy je wydłużyć, ogrodzić oraz zainstalować ławeczki. Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Tuchola Żarska 
oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   
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7.  Mieszkańcy Plac koło boiska (obecnie porośnięty krzewami i drzewami) – zrobić w tym miejscu park wraz z 
ławeczkami i siłownią na wolnym powietrzu. 

Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Tuchola Żarska 
oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   

 

8.  Mieszkańcy Stworzyć nowy plac zabaw dla dzieci na terenie za boiskiem. Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Tuchola Żarska 
oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   
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9.  Mieszkańcy Basen przeciwpożarowy znajdujący się przy boisku – przejąć na własność gminy, zasypać i 
wykorzystać ten teren – zimą stworzyć lodowisko a latem boisko do kosza lub scenę, na której 
można organizować imprezy. 

Pokrywa się z 
zakresem 
projektu 
Poprawa 
funkcjonalnośc
i, estetyki 
przestrzeni wsi 
Tuchola Żarska 
oraz 
zwiększenie 
aktywności 
społecznej 
mieszkańców   

 

 
 


