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1. WPROWADZENIE 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programów 
rewitalizacji w gminie. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 
społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023 oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od 
mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Krościenko nad 
Dunajcem na temat opracowanego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023, który stanowić będzie podstawowe narzędzie 
prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze 
społecznością lokalną.  

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9 i art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz art. 30 ust. 
2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 - j.t 
ze zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015) w 
lipcu 2015 roku z późniejszymi zmianami. 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli: 
 mieszkańcy gminy; 
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
 organy władzy publicznej; 
 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

1.4. Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023 przeprowadzono w terminie od 4 stycznia 
2017 roku do 4 lutego 2017 roku. 



Raport z konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia  
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023 

S t r o n a |4  

 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023 przeprowadzono w formie: 

 zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres gmina@kroscienko-nad-dunajcem.pl lub drogą 
korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Krościenku nad Dunajcem 34-450 
Krościenko n.D, Rynek 35 z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 4 stycznia 
2017 roku do 4 lutego 2017 roku; 

 zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 
opinii był Pan Jacek Pałka, Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem, ul. Rynek 35, 
pokój nr 6, w godzinach pracy urzędu; 

 spotkania informacyjnego, które odbyło się 19 stycznia 2017 roku o godzinie 
17.00  w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D ul. Rynek 35 (sala obrad). 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023 zamieszczono na 7 dni przed 
rozpoczęciem konsultacji tj. 28 grudnia 2016 roku zgodnie z zapisami ustawy o 
rewitalizacji:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krościenko nad 
Dunajcemhttp://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem/Article/get/id,116787
9.html http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem,a,1273476,konsultacje-
gminnego-programu-rewitalizacji.html; 

 na stronie internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem (w folderze 
„Rewitalizacja”); 

 w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 
informacyjnej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

Rysunek 1. Fragment BIP gminy Krościenko nad Dunajcem z informacją o konsultacjach 

społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne 
były: 

mailto:gmina@kroscienko-nad-dunajcem.pl
http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem/Article/get/id,1167879.html
http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem/Article/get/id,1167879.html
http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem,a,1273476,konsultacje-gminnego-programu-rewitalizacji.html
http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem,a,1273476,konsultacje-gminnego-programu-rewitalizacji.html
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 zakładce „Wójt” „Obwieszczenia i zawiadomienia” „2016”, 
 na stronie internetowej Gminy w zakładce „Urząd Gminy” „Gminny Program 

Rewitalizacji”, 
 w Urzędzie Gminy Krościenko n.D ul. Rynek 35 pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. 
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2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

W procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krościenko nad 
Dunajcem na lata 2016-2023 zdecydowano się na szeroki proces uspołecznienia oraz włączenia 
i zaangażowania mieszkańców gminy Krościenko nad Dunajcem w tworzenie Programu. 

Pierwszym etapem były szerokie konsultacje internetowe listy działań i projektów 
rewitalizacyjnych. Moderatorom procesu chodziło o to, by w maksymalnie dużym stopniu 
zaangażować lokalną społeczność w proces współdecydowania o kierunkach podejmowanych 
działań. z tego względu zdecydowano się na zamieszczenie na specjalnym formularzu wstępnej 
listy zadań rewitalizacyjnych z prośbą o: 

 wskazanie 3 zadań priorytetowych dla rozwiązania zdiagnozowanych problemów 
społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych; 

 wskazania zadań dodatkowych, ważnych z punktu widzenia respondenta, a 
nieujętych na wstępnej liście. 

Działanie to miało na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w proces 
współdecydowania o wyborze najważniejszych zadań i projektów, które będą w jak 
największym stopniu odpowiadać na społeczne zapotrzebowanie i wpływać na poprawę sytuacji 
na obszarach uznanych za wymagające rewitalizacji. 

W ten sposób opracowano listę działań i projektów rewitalizacyjnych, które udało się – 
w drodze konsultacji – ułożyć w sposób obrazujący priorytety i oczekiwania lokalnej 
społeczności gminy Krościenko nad Dunajcem. 

Ostatnim elementem partycypacji były warsztaty rewitalizacyjne, na które zaproszono 
lokalnych liderów. W ich trakcie – analizując uzyskane wyniki dotyczące hierarchicznego układu 
zadań – zastanawiano się nad priorytetami w zakresie działań rewitalizacyjnych, które zostały 
zasygnalizowane przez lokalną społeczność.  

W ten sposób zdefiniowano wizję rewitalizacji, cele strategiczne i wiodące 
kierunki interwencji, które wynikają ze wszystkich wcześniejszych etapów konsultacji 
społecznych i są ujęte w formie ostatecznej listy projektów rewitalizacyjnych. 

Rysunek 2. Praca warsztatowa w trakcie warsztatów rewitalizacyjnych 12 maja 2016 roku 

   
Źródło: Pro Regio Consulting 

Dodatkowo przedmiotem warsztatów było znalezienie lokalnych liderów, którzy mogliby 
propagować ideę rewitalizacyjną wśród mieszkańców i umieliby wciągnąć lokalną społeczność 
do aktywnych działań na rzecz swoich „małych ojczyzn”. W trakcie warsztatów udało się także 
opracować założenia wiodących projektów rewitalizacyjnych i przekazać je pracownikom Urzędu 
Gminy Krościenko nad Dunajcem do dalszego (formalnego) opracowania, tak aby mogły być 
wdrożone w życie w najbliższym czasie (z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych). 
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Rysunek 3. Prezentacja wypracowanych funkcji Gminnego Centrum Kultury w trakcie 
warsztatów rewitalizacyjnych 12 maja 2016 roku 

    
Źródło: Pro Regio Consulting 

2.1. Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne, otwarte dla mieszkańców Gminy i zainteresowanych 
podmiotów, połączone z pierwszym posiedzeniem Komitetu Rewitalizacji, miało miejsce 19 
stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem w sali obrad. W 
spotkaniu udział wzięło ponad 30 osób – członkowie Komitetu Rewitalizacji, radni, władze 
samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy. 

2.2. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji zaprezentowano w zestawieniu poniżej.  
 



Lp.  Nazwa instytucji 

zgłaszającej 
uwagę / Imię i 

nazwisko osoby 
zgłaszającej 

Rozdział, numer 

strony  

Treść uwagi  Treść proponowanej zmiany  Uzasadnienie instytucji 

zgłaszającej uwagę  

Rozstrzygnięcie UG 

Krościenko nad 
Dunajcem 

1. Stowarzyszenie 

„Diakonia Ruchu 
Światło-Życie”, ks. 

Marek Sędek , 
Moderator 

generalny Ruchu 

Światło-Życie 

Lista zadań 

priorytetowych 

Uzupełnić listę 

o zdanie 
Budowa 
Centrum 
Kultury OAZA 

Budowa Centrum Kultury OAZA, 

wnioskodawca: Stowarzyszenie 
„Diakonia Ruchu Światło-Życie”; 

wartość projektu: 10 000 000 PLN 
(w tym koszty kwalifikowane: 6 mln 

PLN); w oparciu o załączoną kartę 

zadania. 

Projekt odpowiada na szereg 

ważnych społecznie potrzeb, w 
tym brak atrakcyjnych miejsc 

spotkań i deficyt infrastruktury 
kultury na obszarze Krościenka 

nad Dunajcem. 

Nowe centrum będzie tez 
placówka aktywizującą lokalną 

społeczność, pielęgnującą lokalną 
kulturę, tradycję, folklor, ginące 

zawody. 

Projekt ma także duży wpływ na 
aktywizację społeczną, 

przeciwdziałanie powstawaniu 
patologii, a także duży potencjał 

na tworzenie nowych miejsc pracy 
i warunki wzrostu gospodarczego. 

Zadanie ujęto na liście 

projektów 
podstawowych 

2. Parafia Rzymsko-

katolicka pw. 
Wszystkich 

Świętych w 

Krościenku n.D 

Lista zadań 

komplementarnych 

Uzupełnić listę 

o zdanie 
Remont 

konserwatorski 

kościoła pw. 
Wszystkich 

Świętych w 
Krościenku nad 

Dunajcem 

Remont konserwatorski kościoła 

pw. Wszystkich Świętych w 
Krościenku nad Dunajcem; termin 

realizacji: 2017-2019; wartość 

zadania: 450 217,00; podmiot 
odpowiedzialny: Parafia Rzymsko-

katolicka pw. Wszystkich Świętych 
w Krościenku n.D 

Obiekt zabytkowy o dużej wartości 

historycznej, wymagający dalszych 
prac rewaloryzacyjnych 

Zadanie ujęto na liście 

projektów 
komplementarnych 

3. Urząd Gminy 
Krościenko nad 

Dunajcem, Jacek 
Pałka 

Lista zadań 
komplementarnych 

Uzupełnić listę 
o zdanie 

Rewitalizacja 
zabytkowego 

obiektu przy ul. 

Pienińskiej 5 na 
cele społeczne 

Rewitalizacja zabytkowego obiektu 
przy ul. Pienińskiej 5 na cele 

społeczne, termin realizacji: 2022-
2023, wartość zadania: 500 000,00; 

podmiot odpowiedzialny; Wójt 

Gminy 

Obiekt o dużej wartości 
historycznej, w bardzo  złym stanie 

technicznym. Bez podjęcia działań 
rewaloryzacyjnych grozi katastrofa 

budowlana. 

Zadanie ujęto na liście 
projektów 

komplementarnych 
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4. ZGK Krościenko 

n.D. / Grzegorz 
Szerszeń 

str. 59 tab.21 uzupełnić 

wiersze o cele 
związane z 

gospodarką 
odpadami 

dodanie celu operacyjnego: 

„Poprawa jakości życia poprzez 
rozwój gospodarki odpadami” 

kierunki, działania: 
1. Utworzenie punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK) w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców 
2. Edukacja w zakresie właściwego 

sposobu postępowania z odpadami 

Utrzymanie czystości i porządku 

jest jednym z  obowiązkowych 
zadań gminy(art.3.ustawy za dnia 

13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości (…). Zgodnie 

art. 3 ust.2 pkt.6 gminy tworzą 

punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (PSZOK)… 

Zadanie jest na etapie 
opracowania dokumentacji. 

Możliwe jest uzyskanie 
dofinansowania z RPO w 

wysokości 85% 

Uwzględniono poprzez 

zmianę sformułowania 
celu operacyjnego 

4.2. nadając mu 
brzmienie: 

4.2. Poprawa jakości 
życia poprzez rozwój 
gospodarki wodno-
ściekowej oraz 
gospodarki odpadami 
oraz uzupełniono 
zapisy „wiodących 

kierunków 

interwencji” o kwestie 
związane z 

gospodarka odpadami 
i edukacje w tym 

zakresie, w brzmieniu: 

rozwijanie systemu 
selektywnej zbiórko 
odpadów 
komunalnych oraz 
edukacja w zakresie 
właściwego sposobu 
postępowania z 
odpadami. 

5. ZGK Krościenko 

n.D. / Grzegorz 

Szerszeń 

tab. 25 w przypadku 

wprowadzenia 

proponowanej 
w wierszu 1 

zmiany należy 
uzupełnić tab. 

25 

1. Budowa punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK). (na działce za 
oczyszczalnią ścieków). Koszt: ok. 

1,5mln zł. Rok: 2017-2018. Źródła 
finansowania: RPO WM 2014-2020, 

Budżet gminy. 

Planowany nabór wniosków: I kw. 

2017. Zadanie ujęte Planie 

Gospodarki Odpadami Woj. 
Małopolskiego 

Dodano do listy zadań 

komplementarnych 

6. ZGK Krościenko 
n.D. / Grzegorz 

Szerszeń 

str. 56 tab. 18 wprowadzić 
dodatkowe 

kierunki 
interwencji w 

1. Rozbudowa cmentarza 

komunalnego w Krościenku nad 

Dunajcem. 

utrzymanie i tworzenie cmentarzy 
jest jednym z zadań gminy (art. 1 

ustawy z dnia 31 stycznia 1959 

Zapis mówi o 
konkretnym zadania, 

nie kierunkach 
interwencji (sumie 
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celu 1.4  roku o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych). Obecny cmentarz przy 
ul. Św. Kingi nie posiada wolnych, 

nowych miejsc na pochówki. W 
celu zapewnienia możliwości 

dokonywania pochówków gmina 

dokonał wykupu części gruntów 
przylegających do cmentarza w 

celu jego rozbudowy.  

działań dla osiągniecia 

określonego celu). 
Uwaga uwzględniona 

wyłącznie na poziomie 
zadań 

komplementarnych 

7. ZGK Krościenko 

n.D. / Grzegorz 

Szerszeń 

tab. 25 w przypadku 

wprowadzenia 

proponowanej 
w wierszu 3 

zmiany należy 
uzupełnić tab. 

25 

1. Rozbudowa cmentarza 

komunalnego w Krościenku nad 

Dunajcem. Koszt: ok.1,0 mln zł, 
2018-2020. Źródła finansowania: 

Budżet Gminy Krościenko nad 
Dunajcem. 

2. Wykonanie inwentaryzacji 

cmentarza i utworzenie 
elektronicznej bazy grobów, osób 

pochowanych. Koszt: ok. 35 tys. zł. 
Rok 2019 Źródła: Budżet Gminy 

(ZGK). 

 Dodano do listy zadań 

komplementarnych 

jako jedno spójne 
zadanie 

8. ZGK Krościenko 
n.D. / Grzegorz 

Szerszeń 

str. 56 tab. 18 wprowadzić 
dodatkowe 

kierunki 
interwencji w 

celu 1.4 

Rewitalizacja starego cmentarza 
przy ul. Jagiellońskiej. 

Na ok. 12 arach w latach ok. 1750-
1896 zostało pochowanych ok. 

5000 osób. Miejsce powinno być 
zachowane jako cmentarz 

historyczny (ogród pamięci)  

Zapis mówi o 
konkretnym zadania, 

nie kierunkach 
interwencji (sumie 

działań dla osiągniecia 

określonego celu). 
Uwag uwzględniona 

wyłącznie na poziomie 
zadań 

komplementarnych 

9. ZGK Krościenko 
n.D. / Grzegorz 

Szerszeń 

tab. 25 w przypadku 
wprowadzenia 

proponowanej 
w wierszu 5 

zmiany należy 

uzupełnić tab. 

Rewitalizacja starego cmentarza 
przy ul. Jagiellońskiej. Koszt. ok. 

150 tys. zł. Źródła: Budżet Gminy, 
Urzad Wojewódzki, Rok 2019-2021 

 Dodano do listy zadań 
komplementarnych 

jako jedno spójne 
zadanie 
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25 

10. ZGK Krościenko 
n.D. / Grzegorz 

Szerszeń 

str. 56 tab. 18 wprowadzić 
dodatkowe 

kierunki 

interwencji w 
celu 1.4 

Rewitalizacja zielni wysokiej i niskiej 
na obszarach zdegradowanych. 

 Uwzględniono jako 
kierunek interwencji w 

celu operacyjnym 1.4. 

11. ZGK Krościenko 
n.D. / Grzegorz 

Szerszeń 

tab. 25  Przebudowa zielni wysokiej i niskie 
na bulwarach przy Dunajcu, oraz 

przy zieleńcach przy ul. Kościuszki 

w Krościenku n.D. Koszt: 300 tys. zł 
Źródła: PROW, Budżet Gminy, Rok: 

2018-2020 

 Dodano do listy zadań 
komplementarnych 

jako jedno spójne 

zadanie 

12 Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne, Al. 
Tysiąclecia 35, 34-

400 Nowy Targ 

Tabela zadań 
Uzupełniających, 

zadanie 79. 

 

Dostosować 
treść zadania 

do aktualnych 
planów PPK  

Było:  
Wartość zadania 2 mln 

Okres realizacja: 2018 – 2020 
Jest:  

Wartość zadania 5 mln 
Okres realizacja: 2017 - 2020 

 Uwaga uwzględniona 

13 Komitet rewitalizacji 
Zaktualizować 

dane statystyczne 
w GPR, 

uzupełniając w 

miarę możliwości o 
dane z roku 2015 i 

2016 

 
  Diagnoza 

opracowywana na 
przełomie roku 

2015/2016 w oparciu 

o dostępne wtedy 
dane. Diagnoza jest 

dokumentem 
służącym wyznaczeniu 

obszarów 
zdegradowanych i 

obszarów rewitalizacji 

i został przyjęta w 
roku 2016. Nie ma 

możliwości zmiany 
daty, bowiem 

wymagało by to 

zmiany uchwały. 

14. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Strona 70 Zadanie 8.1.7. 

Daj sobie 

Wnioskodawca: Gmina Krościenko 

n.D 

Formalnie wnioskodawcą środków 

na realizację zadań, zgodnie z 

Uwaga uwzględniona 
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w Krościenku n.D 

 

szansę!:  

uściślenie 
wnioskodawcy 

dokumentacją konkursową i 

zasadami dofinansowania, jest 
Gmina Krościenko nad Dunajcem. 

W przypadku niniejszego działania: 
Gmina Krościenko nad Dunajcem – 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Krościenku nad 
Dunajcem  

15. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Krościenku n.D 

 
 

Strona 70 Zadanie 8.1.7. 
uściślenie 

terminu 

rozpoczęcia i 
zakończenia 

realizacji 
projektu 

VIII.2016 -  X.2018 Rzeczywisty termin rozpoczęcia i 
zakończenia Projektu, zgodnie z 

wnioskiem o dofinansowanie 

zadania 

Uwaga uwzględniona 

16. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Krościenku n.D 

 
 

Strona 71 Zadanie 8.1.8. 
Założenie 
Centrum 

Integracji w 
Krościenku nad 

Dunajcem, 

Grywałdzie i 
Krośnicy:  

uściślenie 
wnioskodawcy 

Wnioskodawca: Gmina Krościenko 

n.D. 

Wnioskodawcą środków na 

realizację zadań, zgodnie z 
dokumentacją konkursową i 

zasadami dofinansowania, jest 
Gmina Krościenko nad Dunajcem 

Uwaga uwzględniona 

17. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Krościenku n.D 

 

Strona 75-82 Zadanie 8.2 

zmiana terminu 
rozpoczęcia 

realizacji zadań 

Zmiana terminu realizacji zadań z 

„2016” na „2017”. 

Z uwagi na przedłużenie prac nad 

Gminnym Programem 
Rewitalizacji, należałoby 

zaktualizować niektóre, wskazane 
terminy 

 

Uwaga uwzględniona 

18. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Krościenku n.D 

 

Strona 84 Projekt „Daj 
sobie szansę !” 

zmiana 

wielkości 
budżetu 

Wartość budżetu zamiast 
450000,00 zł – 426030,78 zł. 

Proponujemy przesunięcie różnicy 

do następnego zadania: Założenie 
centrum integracji w Krościenku 

nad Dunajcem, Grywałdzie i 

Rzeczywista wartość Projektu 
wynosi: – 426030,78 zł 

Uwaga uwzględniona 
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Krośnicy. 

19. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Krościenku n.D 

 

Strona 84 Założenie 
centrum 

integracji w 

Krościenku 
nad Dunajcem, 

Grywałdzie i 
Krośnicy 

Zwiększenie budżetu o kwotę: 
23969,22 zł. 

Uważamy, że koszty założenia 
„Centrum” mogą być wyższe, niż  

150 000,00 zł. Dodatkowo zmiana 

nie powoduje zaburzenia całego 
budżetu 

Uwaga uwzględniona 

20. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 
w Krościenku n.D 

 

Strona 84 Projekt „Daj 

sobie szansę !” 
zmiana 

wielkości 
budżetu 

Wartość budżetu zamiast 450 

000,00 zł – 426 030,78 zł. 
Proponujemy przesunięcie różnicy 

do następnego zadania: Założenie 
centrum integracji w Krościenku 

nad Dunajcem, Grywałdzie i 

Krośnicy. 

Rzeczywista wartość Projektu 

wynosi: – 426 030,78 zł 

Uwaga uwzględniona 

21. Roman Krężel, 

Krośnica, ul. Ojca 
Leona 33 

Strona 65 W zadaniu 

8.1.3 
Rewitalizacja 

centrum 

miejscowości 
Krośnica 

wnioskuję o 
ujcie w 

zapisach GPR 

konieczności 
wybudowania 

chodnika na 
długości od 

szkoły do co 
najmniej 

mostka w 

stronę kościoła 

Wybudowanie chodnika na długości 

od szkoły do co najmniej mostka w 
stronę kościoła. 

Brak chodnika wypływa na 

pogorszenie funkcjonowania 
mieszkańców we wskazanej 

miejscowości, niebezpieczeństwo 

ew. potrącenia i brak 
bezpieczeństwa dla dzieci i 

dorosłych poruszających się w tej 
części miejscowości. 

Uwaga uwzględniona, 

rozszerzono zakres 
projektu o budowę 
chodnika na ul. Ojca 
Leona o długości 349 
metrów wraz z 
kanalizacją deszczową 
i zjazdami do posesji. 
Zwiększono wartość 

projektu, ostatecznie 
wynosi ona 1 050 00 

zł.  
 

 



2.3. Opiniowanie dokumentu w trybie art. 17, ustęp 2, tiret 4 a i b. 

Zgodnie z zapisami art. 17, ustęp 2, tiret 4 a i b. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji opracowany dokument przekazano instytucjom wskazanym w Ustawie. Zestawienie 
instytucji do których wysłano dokument oraz konkluzję uzyskanej odpowiedzi zamieszczono w 
poniższej tabeli. 
Lp. Instytucja Konkluzja opinii 

1. Zarząd Powiatu Nowotarskiego, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, 34-400 Krościenko nad Dunajcem 

Pozytywna 

2. Zarząd Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-

017 Kraków 

Pozytywna 

3. Wojewoda Małopolski, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Pozytywna 

4. Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Rydla 19, 30-087 Kraków  Pozytywna 

5. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura, ul. 

Mogilska 109, 31-571 Kraków 

Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 

6. Karpacki Oddział Straży Granicznej, ul. I Pułku Strzelców 
Podhalańskich 5, 33 – 300 Nowy Sącz 

Pozytywna (na podstawie art. 18 
ust. 3) 

7. Agencja Wywiadu, ul. Miłobęcka 55, 02-634 Warszawa Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 

8. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział 

Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 

Obronnych, ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków 

Pozytywna 

9. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej ul. Kościuszki 3, 

Krościenko nad Dunajcem 

Pozytywna 

10. Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Prądnicka 76, 31-202 
Kraków 

Pozytywna (na podstawie art. 18 
ust. 3) 

11 Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Szpitalna 14, Krościenko nad 

Dunajcem 

Pozytywna 

12. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 

Kraków 

Pozytywna 

13. Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, Al. Tysiąclecia 35, 
34-400 Nowy Targ 

Pozytywna (z uwzględnieniem 
uwagi opisanej w tabeli 

przedstawiającej zgłoszone 
uwagi – uwaga nr 12) 

14. Tauron Dystrybucja Krościenko nad Dunajcem, ul. Parkowa 

11, 34-400 Krościenko nad Dunajcem 

Pozytywna 

15. Telekomunikacja Polska, ul. Dauna 66, 30-629 Kraków Pozytywna 

16. Spółka Wodna „Lubań”, ul. Szkolna 26, 34-450 Grywałd Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 

17. Spółka Wodno- Kanalizacyjna „Jagiellońska”, ul. Jagiellońska 
50, 34-450 Krościenko 

Pozytywna (na podstawie art. 18 
ust. 3) 

18. Spółka Wodno- Kanalizacyjna „Juraszowa”, ul. Juraszowa 
30A, 34-450 Krościenko 

Pozytywna (na podstawie art. 18 
ust. 3) 

19. Spółka Wodno- Kanalizacyjna „Krościenko- Kingi” ul. Św. 

Kingi 45, 34-450 Krościenko 

Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 

20. Spółka Wodno- Wodociągowa ul. Kościuszki i Sobieskiego, ul. 
Kościuszki 5, 34-450 Krościenko 

Pozytywna (na podstawie art. 18 
ust. 3) 

21. Spółka Wodno-Wodociągowa ul. Zdrojowa, ul. Karola Wojtyły 

10, 34-450 Krościenko 

Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 

22. Spółka Wodno- Kanalizacyjna w Krośnicy, ul. Trakt Królewski 

2, 34-450 Krośnica 

Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 



Raport z konsultacji społecznych uchwały w sprawie przyjęcia  
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krościenko nad Dunajcem na lata 2016-2023 

S t r o n a |15  

 

23. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Plac na Stawach 

3, 31-107 Kraków 

Pozytywna 

24. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Al. Tysiąclecia 35 

Krościenko nad Dunajcem 

Pozytywna 

25. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Piłsudskiego 22, 
31-109 Kraków 

Pozytywna 

26. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Nadleśnictwo 

Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko 

Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 

27. Zakład Gospodarki Komunalnej Rynek 32, 34-450 Krościenko Pozytywna (na podstawie art. 18 

ust. 3) 

2.4. Konkluzje 

Wprowadzono do dokumentu dodatkowe zapisy zgodnie z uwagami nr 4 i 10, 
dodatkowe zadania na listę zadań priorytetowych zgodnie z uwaga nr 1 oraz 6 projektów na 
listę zadań komplementarnych zgodnie z uwagami nr 2, 3, 5, 7, 9, 11. 

Pozostałe treści dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Krościenko nad 
Dunajcem na lata 2016-2023 są zgodne z treścią dokumentu upublicznioną w procesie 
konsultacji.  


