
Raport z konsultacji społecznych 
dotyczących projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy Lanckorona

Lanckorona 27.02.2017 r.



1. Wprowadzenie

Zgodnie  z  art.  3  ust  1  ustawy  z  dnia  9  października  2015  roku  o  rewitalizacji

(Dz.U. z 2015r.poz.1777), przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia

rewitalizacji, a także jej prowadzenie, stanowią zadania własne gminy. Narzędziem prowadzenia

kompleksowych działań rewitalizacyjnych jest Gminny Program Rewitalizacji.

Sporządzenie  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  poprzedzone  jest  wyznaczeniem

i przyjęciem uchwałą przez Radę Miejską obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na

terenie gminy.

Zgodnie z art. 11. ust. 3 ustawy o rewitalizacji Wójt Lanckorony, przeprowadził konsultacje

społeczne  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszarów  zdegradowanych  i obszarów

rewitalizacji  na obszarze Gminy Lanckorona.  Na podstawie  Art.  6  ust  7 ustawy o rewitalizacji,

niezwłocznie po zakończeniu każdej  z form konsultacji  społecznych opracowuje się informację

podsumowującą jej przebieg, zawierającą dane o miejscu i czasie jej przeprowadzenia i omówienie

jej przebiegu, a w przypadku formy, o której mowa w ust. 3 pkt 1 -również wszystkie uwagi wraz z

odniesieniem się do nich.

Przedmiotem niniejszego raportu jest  przedstawienie  całościowej  informacji  z  przebiegu

konsultacji  społecznych  projektu  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego

i obszaru  rewitalizacji  na  terenie  Gminy  Lanckorona.  W ramach  opracowania  zaprezentowano

również uwagi i wniosku, które wpłynęły w trakcie procesu konsultacji.

2. Przedmiot i cel konsultacji

Konsultacji  poddano projekt  uchwały w sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji, a także raport z opracowaniem diagnoz i analiz w celu wyznaczenia obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Lanckorona, na podstawie którego wyznaczono

obszar zdegradowany i rewitalizacji.

Celem  konsultacji  społecznych  było  poznanie  i  pozyskanie  opinii,  wniosków  i  uwag

wszystkich interesariuszy rewitalizacji na temat projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru

zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji.

3. Podstawa prawna

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji przeprowadzono na podstawie art. 11 ust. 3 w związku zart.6 ustawy z dnia

9 października 2015r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777).



4. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są interesariusze rewitalizacji:

a) mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji  oraz  właściciele,  użytkownicy  nieruchomości  i

podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,

b) mieszkańcy Gminy,

c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność

gospodarczą,

d) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność

społeczną, w tym organizacje pozarządowe, grupy nieformalne,

e) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

f) organy władzy publicznej,

g) inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

5. Termin konsultacji

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Lanckorona przeprowadzono w terminie od 16.01.2017r.

do  18.02.2017r.  Ogłoszenie  o  konsultacjach  zostało  opublikowane  w  Biuletynie  Informacji

Publicznej  Gminy  Lanckorona,  na  stronie  internetowej  Gminy  Lanckorona,  a  także  na  tablicy

ogłoszeń w dniu 09.01.2017 r.

6. Forma i tryb konsultacji

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

a) bezpośrednich  warsztatów  z  mieszkańcami  Gminy  Lanckorona  dotyczących  obszarów

uznanych za zdegradowane w raporcie „Opracowanie diagnoz i analiz w celu wyznaczenia

obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  w  gminie  Lanckorona  w  związku  z

opracowaniem gminnego programu rewitalizacji na lata 2016-2026", spotkanie odbyło się w

dniu 6.02.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie. 

W  ich  trakcie  dr  Janusz  Jeżak  z  Instytutu  Ekonomiki  Przestrzeni  zaprezentował  projekt

uchwały.  W trakcie spotkania możliwe było składanie wniosków,  uwag i  opinii  dotyczących

poszczególnych obszarów.

b) ankiety  przeprowadzonej  w  trakcie  warsztatów  zorganizowanych  w  Gminnym

Ośrodku Kultury w dniu 6.02.2017 r.

c) składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym" w



przedmiocie konsultacji. Formularze można było składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy

Lanckorona, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: ul. Krakowska 473,

34-143  Lanckorona  lub  przesyłać  drogą  elektroniczną  na  adres:

sekretariat@lanckorona.pl, w dniach od 16.01.2017 r. do 18.02.2017 r.

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji,

raport  z  „Opracowaniem diagnoz i  analiz w celu  wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego i

obszaru rewitalizacji w Gminie Lanckorona" oraz „Formularz konsultacyjny" były dostępne od

16.01.2017 r.  do  18.02.2017 r.  do wglądu w Urzędzie Gminy w Lanckoronie,  w Biuletynie

Informacji  Publicznej  oraz  na  stronie  internetowej  Gminy  Lanckorona

http://lanckorona.pl/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-

i-obszaru-rewitalizacji/.

7. Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne przeprowadzono z zastosowaniem wszystkich zaplanowanych form.

Poszczególne działania konsultacyjne poprzedzone zostały akcją informacyjną w postaci ogłoszeń,

informacji na stronie internetowej Gminy. Opis poszczególnych działań konsultacyjnych zawarto

poniżej:

7.1. Spotkanie z mieszkańcami.

W dniu 06.02.2016 r. ogodz.17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie odbyło się

bezpośrednie  spotkanie  z  mieszkańcami  Gminy  Wadowice  dotyczące  obszarów uznanych  za

zdegradowane  na  podstawie  raportu  zatytułowanego:  Opracowanie  diagnoz  i  analiz  w  celu

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Lanckorona w związku z

opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji  na lata 2016-2023. W spotkaniu wzięło udział

43 osoby.  Na  spotkaniu  zaprezentowano  projekt  uchwały  w sprawie  wyznaczenia  obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, główne wnioski wynikające z opracowanej kompleksowej

Diagnozy  służącej  wyznaczeniu  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  w  Gminie

Lanckorona oraz scharakteryzowano wyznaczone obszary zdegradowane. Obecni na spotkaniu

mieszkańcy,  przedsiębiorcy  oraz  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  pozyskali  wiedzę

o podstawowych informacjach na temat ustawy o rewitalizacji,  idei  jaka przyświeca rewitalizacji

w obecnej perspektywie finansowej UE oraz zapoznani zostali z zasadami obowiązującymi przy

opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji.

Podczas spotkania nie wpłynęła żadna uwaga odnośnie zmian zaproponowanego obszaru.

7.2. Ankieta

Podczas  spotkania  konsultacyjnego  zorganizowanego  w  Gminnym  Domu  Kultury

w Lanckoronie w dniu 06.02.2017 r.  przeprowadzono ankietę konsultacyjną wśród uczestników

spotkania. Wypełniono trzy ankiety.

http://www.lanckorona.pl./
http://www.lanckorona.pl./
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Ankietowani zwracali uwagę na potrzebę ograniczenia bezrobocia, zapewnienia parkingu

dla niepełnosprawnych, konieczności objęcia rewitalizacją terenu „Podmiasto” ze względu na brak

poboczy – trudność w bezpiecznym dotarciu do szkoły, przedszkola, na inicjatywy kulturalne (nie

kursuje tam żadna komunikacja). Sygnalizowano, że aby rozwinąć turystykę należy rozbudować

bazę turystyczną, powiększyć obiekty rynku, wyremontować i zabezpieczyć ruiny zamku. 

Ankietowani zwrócili również uwagę na konieczność zweryfikowania zasadności przebiegu

granic obszaru rewitalizacji w Lanckoronie. Wskazano dwa obszary, które zdaniem ankietowanych

należy usunąć.

Zdaniem  jednego  z  ankietowanych  konsultacje  odbyły  się  zbyt  późno.  Nie  uzyskał

akceptacji  niski  odsetek  mieszkańców  objętych  procesem  rewitalizacji  (13.3%  mieszkańców).

Zdaniem ankietowanego, skoro ustawa dopuszcza aż 30% należy z tej  możliwości skorzystać.

Ankietowany nie zgodził się z argumentację przedstawioną przez prezentującego diagnozę.

7.3. Formularz konsultacyjny

Kolejną formą konsultacji społecznych była możliwość składania wniosków, uwag i opinii w

formie pisemnej na udostępnionym „Formularzu konsultacyjnym". Formularze można było składać

w dniach od 16.01.2017 r. do 18.02.2017 r. bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Lanckoronie, za

pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska

473, 34-143.lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@lanckorona.pl. W ramach tej

formy konsultacji społecznej otrzymano 12 formularzy konsultacyjnych.

7.4. Zbieranie uwag ustnych

W  ramach  konsultacji  społecznych  istniała  możliwość  przekazywania  uwag  ustnych

bezpośrednio pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu. W ramach

tej formy konsultacji społecznej nie otrzymano żadnej uwagi.

7.5. Uwagi zgłoszone na etapie konsultacji społecznych

W załączniku nr 1 i 2 zebrane zostały uwagi zgłoszone na etapie konsultacji społecznych

wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia uwagi. 
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