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WPROWADZENIE 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne  

w znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko, że stworzony dokument nie będzie uwzględniał 

oczekiwań poszczególnych grup, do których jest adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy, ale 

także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały możliwość 

zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą się jednak 

tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to 

najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.1 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na 

którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić 

rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 

20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład 

obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich 

jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub 

pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle 

powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.2 

 

 

  

                                                           
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, 

ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 3 lipca 2015 r. 
2 Ibidem 



 

Osoby/podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawione są następujące osoby/podmioty: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i 

towarzystwa budownictwa społecznego, 

 mieszkańcy gminy, 

 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. 

 

Termin konsultacji społecznych 

Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy konsultacji społecznych, w jakich były 

prowadzone konsultacje zostały opublikowane Data rozpoczęcia konsultacji społecznych 

oraz formy konsultacji społecznych, w jakich były prowadzone konsultacje zostały 

opublikowane 20.12.2016 r. Termin ogłoszenia jest zgodny z Ustawą o rewitalizacji.  

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 27.12.2016 r. do 19.01.2017 r. 

Podczas konsultacji społecznych interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość wzięcia 

udziału w następujących formach: 

 Zbieranie uwag w postaci elektronicznej oraz papierowej, 

 Spotkanie informacyjne, 

 Warsztat diagnostyczno-projektowy, 

 Zbieranie uwag ustnych, 

PIEG KONSULI  SPOŁECZNYCH 

W konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele różnych grup, między innymi 

przedstawiciele Urzędu Gminy, radni, przedstawiciele  mieszkańców oraz lokalni liderzy opinii 

publicznej. Dzięki udziałowi osób/podmiotów procesu rewitalizacji możliwe było 

skonfrontowanie różnych punktów widzenia oraz wypracowanie wspólnej wizji. 

 



 

Spotkania konsultacyjne 

Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się 13 stycznia o godzinie 18.30 w Urzędzie Gminy 

Zawoja (sala narad). Należy zaznaczyć, iż po omówieniu konsultowanego Projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji interesariusze procesu rewitalizacji mieli możliwość wypowiedzenia się 

na temat dokumentu i mieli możliwość wnieść uwagi. 

Spotkanie miało na celu zapoznanie interesariuszy z wynikami wypracowanymi podczas 

ostatniego spotkania, m.in. wyznaczonym obszarem do rewitalizacji, analizą SWOT, 

projektami zgłoszonymi oraz dalszymi etapami prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji.  

Warsztaty  

Odbył się 14 grudnia od 8:30 do 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy. W trakcie warsztatu 

poruszone zostały kwestie dotyczące przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Zbieranie uwag  

W takcie konsultacji społecznych (do 19.01.2017 r.)wpłynęła jedna uwaga.  

Uwaga dotyczyła projektu, aktualizacji danych dotyczących opisu projektu „Rewitalizacja 

zdegradowanej przestrzeni starej szkoły w przysiółku Zawoja Smyraki na potrzeby pensjonatu 

górskiego”  oraz rozszerzenia celów szczegółowych wraz z kierunkami działań. Uwagi zostały 

wprowadzone w całości. 


