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1. INFORMACJE OGÓLNE 

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 wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie gminy Szczawnica oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły w trakcie 
trwania konsultacji. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców gminy Szczawnica na temat 
wyznaczonych obszarów zdegradowanego i rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji, 
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. 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 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 wyznaczonych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji 
przeprowadzono w terminie od 20 grudnia 2016 roku do 20 stycznia 2017 roku. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
przeprowadzono w formie: 
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 zbierania uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w 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 20 grudnia 2016 roku do 20 stycznia 
2017 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 9 stycznia 2017 roku w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Szczawnicy, ul. Szalaya 103 (sala obrad), o godz. 16.00. 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczawnica zamieszczono na 7 dni 
przed rozpoczęciem konsultacji tj. 13 grudnia 2016 roku zgodnie z zapisami ustawy o 
rewitalizacji:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Programy i Granty”, 
podrozdział „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica” 
(http://bip.malopolska.pl/umigszczawnica,a,1268053,burmistrz-miasta-i-gminy-
szczawnica-zaprasza-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-dotyczacych-
wyzn.html); 

 na stronie internetowej Gminy w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji Miasta i 
Gminy Szczawnica” 
(http://www.szczawnica.pl/pl/96126/0/Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_i_Gm
iny_Szczawnica.html);  

 w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica, na 
tablicy ogłoszeń.  

Rysunek 1 Fragment BIP gminy Szczawnica z informacją o konsultacjach społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej gminy Szczawnica 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie gminy Szczawnica, w tym diagnoza służąca wyznaczeniu 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były: 
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http://www.szczawnica.pl/pl/96126/0/Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_i_Gminy_Szczawnica.html
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 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Programy i Granty”, podrozdział 
„Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica”; 

 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 

Obszar zdegradowany 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 badaniach jakościowych i ilościowych (ankiety 
CAWI i badania fokusowe) oraz warsztatach rewitalizacyjnych z mieszkańcami. Pozwoliło to na 
zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w gminie Szczawnica 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 samorządu 
odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Szeroki proces uspołecznienia etapu diagnostycznego 
zaowocował niewielką liczbą zgłaszanych uwag. 

Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie wpłynęły poprawki. 

2.1. Spotkanie rewitalizacyjne 

Spotkanie rewitalizacyjne odbyło się 9 stycznia 2017 roku w godz. 1600-170 w Urzędzie 
Miejskim w Szczawnica, ul. Szalaya 103, na sali obrad. Na spotkaniu nie pojawiła się żadna z 
potencjalnie zainteresowanych osób. 

2.2. Uwagi ustne 

Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Miejskim pracownicy udzielali zainteresowanym 
mieszkańców wyjaśnień przede wszystkim dotyczących celowości rewitalizacji i skutków 
rewitalizacji dla mieszkańców. Nie wpłynęły zastrzeżenie dotyczące granic obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Zagadnienia poruszane przez mieszkańców: 

 potrzeba wyjaśnienia paragrafu projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów 
zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w zakresie prawa pierwokupu wszystkich 
nieruchomości położonych na obszarach rewitalizacji; 

 sposób procedowania gminnego programu rewitalizacji; 
 wskazanie zasad finansowania projektów rewitalizacyjnych w nowej perspektywie; 
 finansowanie przedsięwzięć w obszarach rewitalizowanych; 
 metodologia wyznaczania obszarów rewitalizowanych. 

2.3. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Nie wpłynęły żadne uwagi dot. wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

2.4. Konkluzje 

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w wyniku przeprowadzonych 
konsultacji nie zmieniają się, podobnie jak liczba ludności zamieszkująca obszar. W 
konsekwencji granice obszaru są tożsame z zaprezentowanymi w konsultowanej Diagnozie, co 
oznacza, iż ostatecznie wyznacza się obszar rewitalizacji o łącznej powierzchni 133,22 ha (tj. 
1,52% powierzchni gminy), zamieszkały przez 2 218 osób (tj. 29,96% populacji gminy 
Szczawnica). Składa się on z 5 podobszarów: 

 obszar Szczawnica Pieniny i Szczawnica Niżna; 
 obszar Szczawnica Centrum; 
 osiedle XX-lecia; 
 obszar Szczawnica Wyżna (rejon ul. Sopotnickiej); 
 obszar  Szlachtowa Centrum. 


