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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 aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od 
mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców miasta i gminy Szczawnica 
na temat opracowanego dokumentu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i 
Gminy Szczawnica na lata 2017-2023, który stanowi 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 są: 
 mieszkańcy gminy; 
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze; 

 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 aktualizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 przeprowadzono od 14 grudnia 
2018 roku do 13 stycznia 2019 roku. 

Jednocześnie równolegle z rozpoczęciem konsultacji społecznych wystąpiono o 
zaopiniowanie projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2017-2023 do instytucji wskazanych w Ustawie o rewitalizacji. 
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1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 
Szczawnica na lata 2017-2023 przeprowadzono w formie: 

 zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres infrastruktura@szczawnica.pl lub drogą korespondencyjną na 
adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, z 
dopiskiem „Rewitalizacja gminy” w terminie od 14 grudnia 2018 roku do 13 stycznia 
2019 roku; 

 zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 
opinii była Pani Małgorzata Kita, Urząd Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 
103, 34-460 Szczawnica pokój nr 110, adres poczty elektronicznej: 
infrastruktura@szczawnica.pl, w godzinach pracy urzędu; 

 spotkania rewitalizacyjnego, które odbyło się 17 grudnia 2018 roku o godz. 15.00 w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103 (sala obrad). 

Informacje o konsultacjach projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Szczawnica zamieszczono na 
7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 7 grudnia 2018 roku zgodnie z zapisami ustawy 
o rewitalizacji:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szczawnica w zakładce „Programy 
i Granty”, podrozdział „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica” 
https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1527953,konsultacje-spoleczne-dotyczace-
projektu-gminnego-program-rewitalizacji-miasta-i-gminy-szczawnica-na.html  

 na stronie internetowej Miasta i Gminy Szczawnica w zakładce „Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica” http://szczawnica.pl/pl/3110/0/gminny-

program-rewitalizacji-miasta-i-gminy-szczawnica.html  

 w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczawnicy. 

Rysunek 1 Fragment BIP Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica z informacją o konsultacjach 
społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Szczawnica 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu 
Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 oraz formularz konsultacyjny 
dostępne były: 

mailto:infrastruktura@szczawnica.pl
mailto:infrastruktura@szczawnica.pl
https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1527953,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-gminnego-program-rewitalizacji-miasta-i-gminy-szczawnica-na.html
https://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1527953,konsultacje-spoleczne-dotyczace-projektu-gminnego-program-rewitalizacji-miasta-i-gminy-szczawnica-na.html
http://szczawnica.pl/pl/3110/0/gminny-program-rewitalizacji-miasta-i-gminy-szczawnica.html
http://szczawnica.pl/pl/3110/0/gminny-program-rewitalizacji-miasta-i-gminy-szczawnica.html
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 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Programy i Granty”, 
podrozdział „Program Rewitalizacji”; 

 na stronie internetowej Gminy w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i 
Gminy Szczawnica”; 

 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, pok. nr 
110 w godzinach pracy urzędu.  
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2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

W pierwotnym procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i 
Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 zdecydowano się na szeroki proces uspołecznienia oraz 
włączenia i zaangażowania mieszkańców Miasta i Gminy Szczawnica w tworzenie Programu. 

Na etapie tworzenia dokumentu szeroko informowano prowadzono o prowadzonym 
procesie – w trakcie spotkań organizowanych przez samorząd, w gazecie gminnej, na stronie 
internetowej, podczas indywidualnych spotkań z mieszkańcami. Moderatorom procesu chodziło 
o to, by w maksymalnie dużym stopniu zaangażować lokalną społeczność w proces 
współdecydowania o kierunkach podejmowanych działań. Uruchomiono także zbieranie 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych na specjalnym formularzu elektronicznym poprzez 
stronę internetową gminy. Wszystkie te działania miały 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 obszarze uznanym za wymagający rewitalizacji. 

Identyczny model powtórzono w trakcie aktualizacji Programu. W momencie podjęcia 
decyzji o przystąpieniu do aktualizacji GPRu stosowna informacja została opublikowana na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego wraz z zamieszczeniem karty zadania. Karta zadania 
została też rozesłana do osób i instytucji, które w ostatnim okresie zgłaszały potrzebę 
dokonania zmian w dokumencie – szczególnie w obszarze listy zadań priorytetowych. 

2.1. Spotkania konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne przeprowadzone z związku z aktualizacją dokumentu, otwarte 
dla mieszkańców Gminy i zainteresowanych podmiotów, miało miejsce 17 grudnia 2018 roku 
o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103 (sala obrad). Na 
spotkaniu nie pojawiła się żadna z potencjalnie zainteresowanych osób.  

Dokument został także zaprezentowany w czasie połączonego posiedzenia komisji Rady 
Miejskiej w Szczawnicy w dniu 7 stycznia 2018 roku. 

2.2. Uwagi ustne 

Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Miejskim pracownicy udzielali zainteresowanym 
mieszkańców wyjaśnień przede wszystkim dotyczących projektów rewitalizacyjnych i możliwości 
zgłaszania dodatkowych przedsięwzięć. Nie wpłynęły zastrzeżenie dotyczące dokumentu. 

2.3. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

W trakcie procesu konsultacji nie wpłynęły żadne inne formalne uwagi ani dalsze 
pytania od mieszkańców obszaru rewitalizacji i mieszkańców gminy. 

2.4. 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 do 
opiniowania. 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 Nowy Targ 
Pozytywna 



Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia  
aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023  

S t r o n a |7  

 

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, 30-901 Kraków  Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

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. Miłobędzka 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 (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

9. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej ul. Kościuszki 3, 34-400 

Nowy Targ 

Pozytywna 

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

Pozytywna 

11 Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Szpitalna 14, 34 - 400 Nowy Targ Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

12. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

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

Pozytywna 

14. Tauron Dystrybucja Nowy Targ, ul. Parkowa 11, 34-400 Nowy 

Targ 
Pozytywna 

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

art. 18 ust. 3) 

16. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Plac na Stawach 3, 
31-107 Kraków 

Pozytywna 

17. Wojewódzki Konserwator Zabytków, Al. Tysiąclecia 35, 34-400 

Nowy Targ 
Pozytywna 

18. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Piłsudskiego 22, 31-

109 Kraków 

Pozytywna 

19. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Nadleśnictwo 
Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko 

Pozytywna (na podstawie 
art. 18 ust. 3) 

20. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Zawodzie 19 c, 34-

460 Szczawnica 

Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

21. Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

22. Polskie Sieci Energetyczne, Oddział w Katowicach, ul. Jordana 
25, 40-056 Katowice 

Pozytywna 

23. Straż Graniczna, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

24. Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie, ul. Lubicz 25 31-503 

Kraków 

Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

25. Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Pozytywna (na podstawie 
art. 18 ust. 3) 

26. Uzdrowisko Szczawnica S.A, ul. Zdrojowa 26,  34-460 

Szczawnica 
Pozytywna 

27. Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie, ul. Mogilska 109, 31-

571 Kraków 

Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 
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28. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, os. Konfederacji 

Tatrzańskiej 1 a, 34-400 Nowy Targ 

Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

29. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 

ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz 

Pozytywna (na podstawie 

art. 18 ust. 3) 

30. Naczelny Lekarz Uzdrowiska, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków Pozytywna (na podstawie 
art. 18 ust. 3) 

 

2.3.1. Zgłoszone przez opiniujące instytucje uwagi 
W trakcie opiniowania dokumentu swoje uwagi wniosło Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie wzywając do uzupełnienia zapisów dokumentu o uwzględnienie i analizę - 
pod kątem ujętych w Programie zadań – obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie 
z art. 166 ust.1. punkt 1 ustawy Prawo wodne. 

W związku z uwaga dodano do dokumentu podrozdział 10.9.7 zatytułowany Analiza 
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w kontekście zadań ujętych w Gminnym 
Programie Rewitalizacji, w którym dokonano oczekiwanej analizy, a także uwzględniono mapy 
szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto dokonano zmiany nazwy zadania uzupełniającego 
nr 40 (tabela 28), które obecnie ma brzmienie: Budowa zbiornika retencyjnego na potoku 
Grajcarek wraz z zagospodarowaniem terenu. 

2.5. Autopoprawki Urzędu Miejskiego oraz Rady Miejskiej w 
Szczawnicy 

Gmina jako wnioskodawca wniosła poprawkę zmieniającą wartość zadania 
priorytetowego nr 24 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Szlachtowej z 
pierwotnej wartości 650 000,00 na 794 000,00 PLN. W konsekwencji wprowadzonej korekty 
zmianie uległa także łączna wartość zadań priorytetowych Programu zdefiniowana w rozdziale 
8.4 Plan finansowy. 

2.6. Konkluzje 

Ostateczny kształt i zawartość aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017-2023 jest co do zasady zgodny z treścią dokumentu 
upublicznionego w procesie konsultacji. 


