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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 propozycji dokonania zmian uchwały nr XVII/125/2016 Rady Gminy 
Krościenko Nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od 
mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy Krościenko Nad 
Dunajcem na temat propozycji zmian przebiegu granic obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji, które zostały ustalone w uchwale nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Nad 
Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji. Obszary te są podstawą opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, który 
stanowić będzie główne narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz 
działania w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.  

Konsultowane zmiany w przedmiotowej uchwale dotyczą powiększenia obszaru 
rewitalizacji. 

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 
11 ust. 3 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.  

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. 
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1.4. Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 
przeprowadzono w okresie od 19 września 2016 roku do 19 października 2016 roku, a 
następnie przedłużono je do 12 listopada 2016 roku. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 
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” 19 października 2016 
roku do 12 listopada 2016 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 rewitalizacyjnego, które odbyło się 26 września 2016 roku w godzinach: 
10.00 - 11.30 w Urzędzie Gminy w Krościenku n.D ul. Rynek 35. 

Informacje o konsultacjach projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem 
zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 8 września 2016 roku 
zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji:  

� w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Krościenko nad Dunajcem 
http://bip.malopolska.pl/ugkroscienkonaddunajcem/Article/get/id,1234111.html; 

� na stronie internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem; 
� w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 

informacyjnej w Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem. 

Rysunek 1 Fragment BIP gminy Krościenko nad D z informacją o konsultacjach społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem 
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Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie gminy Krościenko nad Dunajcem, diagnoza służąca wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były: 

� w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w 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 

Obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji – poza oparciem się o szczegółowe dane 
statystyczne, których zakres został zdefiniowany w Ustawie o rewitalizacji - były wyznaczane w 
procesie partycypacji społecznej opartej m.in. na badania jakościowych i ilościowych (ankiety 
CAWI i badania fokusowe) oraz warsztatach rewitalizacyjnych z mieszkańcami. Pozwoliło to na 
zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w gminie Krościenko nad 
Dunajcem oraz naniesienie ich skali i intensywności, w układzie jednostek urbanistycznych, na 
mapę całej gminy. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły na zweryfikowanie na ile rekomendacje 
zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną oraz przedstawicieli samorządów 
odpowiadają na potrzeby mieszkańców.  

W związku z daleko idącym wnioskiem zgłoszonym przez grupę mieszkańców, w tym 
część radnych i sołtysów, w trakcie spotkania konsultacyjnego 26 września 2016 roku i 
uznaniem zasadności zgłoszonej poprawki zdecydowano się na wprowadzenie korekty przebiegu 
granic obszaru oraz wydłużenie czasu trwania konsultacji do 12 listopada 2016 roku. 

2.1. Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne, otwarte dla mieszkańców Gminy i zainteresowanych 
podmiotów miało miejsce 26 września 2016 roku w godzinach: 10.00 - 11.30 w Urzędzie Gminy 
Krościenko nad Dunajcem w sali nr 1. W spotkaniu wzięło udział 6 osób. 

Podczas spotkania przedstawiono wyznaczony obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji oraz metodologię wyznaczania tych obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem 
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
gminy Krościenko nad Dunajcem oraz formularzem zgłaszania uwag.  

Uczestnicy spotkania zasugerowali powiększenie obszaru rewitalizacji w Grywałdzie o 
rejon zabytkowego cmentarza, z kolei w Krościenku nad Dunajcem o dzielnice Zawodzie. W obu 
przypadkach obszar i znajdujące się na nim budynki mają dużą wartość historyczną, w części 
wpisane są do rejestru zabytków, natomiast ich stan techniczny jest w wielu przypadkach 
bardzo zły i wymaga podjęcia pilnych działań rewitalizacyjnych.  

Z uwagi na ważny interes społeczny postanowiono przychylić się do opinii mieszkańców 
obu obszarów, nanieść korektę granic obszaru rewitalizacji i poddać zmienione granice obszaru 
dalszym (tj. wydłużonym) konsultacjom społecznym.  

W związku z tym wydłużono okres konsultacji społecznych projektu zmiany Uchwały nr 
XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Nad Dunajcem z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zmieniając załącznik graficzny 
(mapę) i załącznik tekstowy (Diagnozę obszaru) do konsultowanego projektu uchwały. 
Formularz konsultacji pozostał bez zmian. 

2.2. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne formalne uwagi ani dalsze pytania.  

2.3. Konkluzje 

Ostateczny układ obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji jest zgodny z 
opisem przedstawionym w Diagnozie zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy 
Krościenko nad Dunajcem wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 


