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Leśna 2020/2021 
PROBLEMY CZY NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ?

 + zaniedbane śródmieście

 + niszczejące i niezagospodarowane budynki Dolwisu i dworca PKP

 + niewielka liczba miejsc spędzania czasu wolnego i spotkań

 + brak atrakcji turystycznych



3

Wspólna przestrzeń 
PLANOWANIE Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW. CELE:

 + rewitalizacja: proces społeczny i ekonomiczny, nadanie nowych funkcji obiektom 
i przestrzeni opiera się na współdziałaniu wszystkich zainteresowanych 

 + wykreowanie nowego wizerunku miejscowości i transformacja z miasta 
postprzemysłowego do nowych funkcji, odpowiednich do realiów roku 2021 

 + pogodzenie indywidualnych interesów właścicieli obiektów handlowych i usługowych 
z koniecznością zachowania ładu przestrzennego i estetycznego w przestrzeni miejskiej

 + Urząd Miejski: koordynacja prac rewitalizacyjnych obejmujących wspólnoty mieszkaniowe, 
inwestorów, przedsiębiorców, twórców, organizacje społeczne, sportowe, kulturalne



4

Konsultacje społeczne
MOŻLIWE ZMIANY

 + projekty współfinansowane z budżetu miasta, śródków zewnętrznych, kredytów 
remontowych, dążące do zmiany wizerunkowej miasta i poprawienia jakości 
życia mieszkańców

ANKIETA — WYPOWIEDZ SIĘ:

 + https://forms.gle/JG7cDYvHjZzVNoEB9



JEST OBECNIE

MOGŁOBY BYĆ
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Elewacje
 + Ujednolicenie estetyki szyldów

 + Ukwiecenie okien, parapetów

 + Remonty elewacji

 + Poprawienie estetyki witryn

Możliwe rozwiązania: uchwały Rady Miejskiej dot. estetyki, 

dofinansowania do wymiany szyldów i remontów elewacji, 

opracowanie kolorystyki elewacji dostępne dla wspólnot 

mieszkaniowych, konkursy na najładniejszą witrynę sklepu 



JEST OBECNIE MOGŁOBY BYĆ
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Ratusz
 + Muzeum historyczne

 + Informacja turystyczna

 + Galeria produktu lokalnego

 + Funkcje reprezentacyjne

Dodatkowo: publiczna toaleta, sala konferencyjna, wystawy 

artystyczne i historyczne, izby pamięci



JEST OBECNIE

MOGŁOBY BYĆ
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Rynek

 + Więcej zieleni wysokiej

 + Nowe elementy małej architektury



MOGŁOBY BYĆ
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Kawiarnia
 + Umożliwienie prowadzenia 

działalności gastronomicznej 
w Rynku



JEST OBECNIE

MOGŁOBY BYĆ
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 + Parkingi, garaże, magazyny, przestrzeń na 
usługi, produkcję, handel 

 + Usługi kulturalne, sportowe, pracownie 
hobbistyczne, miejsca rozwijania talentów

Dolwis Wymaga: wyburzenia najbardziej zniszczonych 

hal, naprawy dachów, wykonania koncepcji 

rewitalizacji obiektu, utworzenia ciągów 

komunikacyjnych, uzbrojenia budynków 

w media (prąd, woda, kanalizacja), znacznych 

nakładów finansowych ze strony gminy.


