Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Dębno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębno wraz z załącznikami

Zgodnie z art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Dębno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębno wraz z załącznikami, które miały na celu
zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 23.12.2016 r.
w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze
można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@gminadebno.pl, wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszarów".
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240,
32-852 Dębno z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały
w sprawie wyznaczenia obszarów".
c) bezpośrednio do pok. nr 213, w budynku Urzędu Gminy Dębno w godzinach
pracy Urzędu.
2. Spotkań otwartych z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły się 21.12.2016 r.
o godz. 10:30, 12:00 i 13:30. Na spotkaniach przedstawiona została propozycja granic
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została
możliwość złożenia uwag i opinii.
3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Dębno, Wola
Dębińska 240, 32-852 Dębno, w pok. nr 213, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych
ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed
rozpoczęciem konsultacji, tj. 17.11.2016 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.gminadebno.bip.net.pl),
- na stronie internetowej Gminy Dębno (www.gminadebno.pl),
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dębno.
Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami,
tj. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Dębno, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego
na terenie Gminy Dębno i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Dębno, dostępne były od 24.11.2016 r.:
- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852
Dębno w pok. nr 213, w godzinach pracy Urzędu;

-

w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Dębno
(www.gminadebno.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.gminadebno.bip.net.pl).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem były
otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, które odbyły
się w dniu 21.12.2016 r. o godz. 10:30, 12:00, 13:30.
Podczas spotkań przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość
przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi
propozycjami dotyczącymi obszarów.
W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 formularze
zgłaszania uwag podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem. Organem właściwym do ich
rozpatrzenia był Wójt Gminy Dębno.
Rejestr zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków, przedstawiony został
w załączniku 1.
W związku ze specyfiką zgłoszonej uwagi dotyczącej diagnozy gminy, uzupełniono
i skorygowano dokument: Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębno oraz projekt uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Dębno.

Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych
projektu Uchwały Rady Gminy Dębno w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Dębno wraz z załącznikami
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2.

Zgłaszający

Część
dokumentu
do którego
odnosi się uwaga

Paulina Gurgul

§ 2 Uchwały
w sprawie
wyznaczenia
obszaru
zdegradowanego
i obszaru do
rewitalizacji

Paulina Gurgul

Diagnoza
s. 52 Potrzeby
rewitalizacyjne

Obecny zapis

Ustanawia się na rzecz Gminy
Dębno prawo pierwokupu
wszystkich nieruchomości
położonych na obszarze
rewitalizacji.
Potrzeby rewitalizacyjne,
wskazane na etapie
diagnostycznym
opracowywania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Dębno na lata 2016–2026
opierają się w szczególności na
wyposażeniu przestrzeni
w infrastrukturę rekreacyjną,
adaptacji istniejących obiektów,
takich jak budynek Ochotniczej
Straży Pożarnej w Dołach oraz
budynek dawnej poczty – do
celów związanych ze
stworzeniem miejsca do
aktywności społecznej

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem
Wykreślenie zapisu lub ograniczenie czasu
odpowiedzi przez Gminę do 10 dni od daty
zgłoszenia.
Ustanowienie prawa pierwokupu na rzecz Gminy
Dębno jest zbyt daleko idącym zapisem, który
w przypadku potencjalnej sprzedaży znacznie
wydłuży jej przebieg.

Rozszerzenie zapisu w zakresie potrzeb
rewitalizacyjnych o zagospodarowanie terenu na
boisko do siatkówki plażowej, do tenisa ziemnego
wraz z budową siłowni zewnętrznej. Wykorzystanie
przestrzeni w centrum wsi na organizację imprez
plenerowych. Konieczne wydaje się dokończenie
budowy chodnika w miejscowości.
Utworzenie dodatkowej infrastruktury pozwoliłoby na
rozszerzenie i uatrakcyjnienie przemysłu czasu
wolnego, integrację mieszkańców, w tym integrację
międzypokoleniową.

Stanowisko
wraz z uzasadnieniem

Uwaga została uwzględniona.
Wykreślono z projektu uchwały w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Dębno § 2.

Uwaga została uwzględniona częściowo.
Wskazana infrastruktura wpisuje się
częściowo w zakres potrzeb
rewitalizacyjnych wskazanych w diagnozie.
Wprowadzono zmianę w tekście
„(…)opierają się
w szczególności na wyposażeniu
przestrzeni w infrastrukturę sportową,
rekreacyjną i kulturową, adaptacji
istniejących obiektów, takich jak budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dołach oraz
budynek dawnej poczty oraz poprawą
infrastruktury technicznej – do celów
związanych ze stworzeniem miejsca do
aktywności społecznej organizacji
społecznych i grup nieformalnych

organizacji społecznych i grup
nieformalnych działających na
proponowanym obszarze
rewitalizacji.

3.

4.

Paulina Gurgul

Paulina Gurgul

Diagnoza
Rozdział 5
Obszar rewitalizacji
na terenie Gminy
Dębno

W wyniku przeprowadzonej
diagnozy w podziale na
jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru
zdegradowanego, wyznaczono
obszar rewitalizacji obejmujący
swoim zasięgiem zamieszkałe
części sołectw Doły i Łysa Góra
oraz niewielki południowowschodni fragment Porąbki
Uszewskiej.

Diagnoza
s. 52 Potrzeby
rewitalizacyjne

Utworzenie takiej infrastruktury
pozwoliłoby na rozszerzenie
i uatrakcyjnienie przemysłu
czasu wolnego, integrację
mieszkańców, w tym integrację
międzypokoleniową,
rozszerzenie oferty kulturalnej i
rekreacyjnej oraz zachowanie
lokalnego dziedzictwa
ceramicznego.

działających na proponowanym obszarze
rewitalizacji”.

Rozszerzenie lokalizacji obszaru rewitalizacji
o dodatkowy fragment w Porąbce Uszewskiej –
zlokalizowany w centrum wsi.
Rozszerzenie lokalizacji obszaru zdegradowanego
o sołectwo Niedźwiedza.
Diagnoza w sferze technicznej wykazała natężenie
problemów w Porąbce Uszewskiej – konieczny i pilny
jest remont sali gimnastycznej, która jest zagrzybiona,
stwarzając możliwość problemów zdrowotnych
dzieci i młodzieży korzystających z sali oraz
dorosłych (z sali gimnastycznej korzystają również
grupy zorganizowane oraz młodzież uczęszczająca do
szkoły muzycznej).
Diagnoza w sferze społecznej wykazała natężenie
problemów w sołectwie Niedźwiedza – w tej
miejscowości, podobnie jak w sołectwie Doły, brak
obiektu służącego integracji mieszkańców oraz terenu
zagospodarowanego na cele rekreacyjne.
Rozszerzenie zapisu w kontekście zachowania
lokalnego dziedzictwa ceramicznego o ocalenie
ceramiki z domu mieszkalnego p. Bolesława Książka
oraz budowę ścieżki turystycznej.
Zachowanie lokalnego dziedzictwa ceramicznego
powinno obejmować swoim zasięgiem również dom
Bolesława Książka – byłego dyrektora Spółdzielni
Ceramicznej „Kamionka” (wewnątrz obiektu znajduje
się zachowana ceramika) oraz budowę ścieżki
turystycznej.

Uwaga nie została uwzględniona
Rewitalizacja nie może być utożsamiana
tylko i wyłącznie ze sferą techniczną oraz
terenami niezamieszkałymi, na których
zlokalizowana jest infrastruktura publiczna.
Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar
gminy znajdujący się w stanie kryzysowym
koncentruje negatywne zjawiska społeczne
oraz współwystępujące z nim problemy
w co najmniej jednej z 4 sfer tj.
gospodarcza, środowiskowa, przestrzennofunkcjonalna i techniczna. W związku
z przeprowadzoną delimitacją obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
zaproponowany obszar rewitalizacji został
wybrany ze względu na koncentrację
negatywnych zjawisk we wszystkich
sferach oraz wykazuje istotne znaczenie dla
rozwoju gminy.

Uwaga nie została uwzględniona.
Wskazana infrastruktura wpisuje się
w zakres potrzeb rewitalizacyjnych
wskazanych w diagnozie – „zachowanie
lokalnego dziedzictwa ceramicznego”.
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Paulina Gurgul
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Jan Kita

Diagnoza
s. 52 Potrzeby
rewitalizacyjne

Diagnoza
s. 52 Potrzeby
rewitalizacyjne

5.Obszar
rewitalizacji na
terenie Gminy
Dębno

Potrzeby rewitalizacyjne,
wskazane na etapie
diagnostycznym
opracowywania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Dębno na lata 2016–2026
opierają się w szczególności na
wyposażeniu przestrzeni
w infrastrukturę rekreacyjną,
adaptacji istniejących obiektów.
Potrzeby rewitalizacyjne,
wskazane na etapie
diagnostycznym
opracowywania Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy
Dębno na lata 2016–2026
opierają się w szczególności na
wyposażeniu przestrzeni
w infrastrukturę rekreacyjną.

Potrzeby rewitalizacyjne powinny również
wskazywać na rozwój działalności gospodarczej (np.
utworzenie inkubatora przetwórstwa).

W wyniku przeprowadzonej
diagnozy w podziale na
jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru
zdegradowanego, wyznaczono
obszar rewitalizacji obejmujący
swoim zasięgiem zamieszkałe
części sołectw Doły i Łysa Góra
oraz niewielki południowo wschodni fragment Porąbki
Uszewskiej. Wyznaczony
obszar rewitalizacji zajmuje
powierzchnię 3,40km2
(6,18%powierzchni ogółem
gminy) i jest zamieszkały przez
2092 mieszkańców (14,36%

Z uwagi na fakt ,że w diagnozie miejscowość
Maszkienice została w sferze technicznej uznana za
obszar zdegradowany oraz, że obszar rewitalizacji
może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic
proponuje poszerzenie obszaru rewitalizacji o część
sołectwa Maszkienice w której jest zlokalizowany
Dom Ludowy im prof.Fr. Bujaka.

W Łysej Górze utworzenie inkubatora przetwórstwa
(np. tłoczni owoców) pozwoli na promocję gminy,
wzrost zatrudnienia oraz przełoży się na wzrost
podatków z tytułu działalności gospodarczej, które
trafią do budżetu gminy.
Uszczegółowienie zapisu o rozbudowę ścieżek
rowerowych, widokowych i szlaków pieszych.
Realizacja projektów w zakresie rozbudowy ścieżek
rowerowych/pieszych przyczyni się do poprawy
zdrowia mieszkańców gminy.

Zabytkowy Dom Ludowy ufundowany przez prof.
Franciszka Bujaka w 1935 pełni bardzo ważną rolę
ośrodka kultury, edukacji oraz integracji miejscowej
ludności. Odnowa budynku i zagospodarowanie
terenu wokół przyczyni się do stworzenia centrum
kulturalno – integracyjnego społeczności Maszkienic.
Poszerzenie obszaru rewitalizacji o proponowany

Uwaga została uwzględniona.
Wprowadzono zmiany w tekście
„(…)opierają się w szczególności na
niwelowaniu negatywnych zjawisk
społecznych, rozwoju przedsiębiorczości”.

Uwaga nie została uwzględniona.
Wskazana infrastruktura wpisuje się
w zakres potrzeb rewitalizacyjnych
wskazanych w diagnozie – „wyposażeniu
przestrzeni w infrastrukturę sportową,
rekreacyjną i kulturową” oraz „poprawą
infrastruktury technicznej”.
Uwaga nie została uwzględniona
Rewitalizacja nie może być utożsamiana
tylko i wyłącznie ze sferą techniczną,
terenami niezamieszkałymi, na których
zlokalizowana jest infrastruktura publiczna
oraz nie może obejmować działań
„wybiórczych”. Zgodnie z art. 9 ustawy
o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się
w stanie kryzysowym koncentruje
negatywne zjawiska społeczne oraz
współwystępujące z nim problemy
w co najmniej jednej z 4 sfer tj.
gospodarcza, środowiskowa, przestrzennofunkcjonalna i techniczna. W związku
z przeprowadzoną delimitacją obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

ludności ogółem gminy), więc
nie przekracza limitów
określonych w art. 10 ust. 2
ustawy o rewitalizacji. Obszar
rewitalizacji nie może być
większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy.

8.

Wojciech Legutko

3.6 Wyniki
diagnozy
w poszczególnych
sferach/Tabela 3
Potencjały lokalne
w podziale na
jednostki
pomocnicze na
terenie Gminy
Dębno

1.Bliskie położenie autostrady
A4.
2.Zabytkowy Kościół Parafialny
pw. św. Józefa Robotnika.
3.Ochotnicza Straż Pożarna.

obszar nie powinno spowodować przekroczenia
limitu określonego w art .10 ust.2 ustawy
o rewitalizacji.

Liczbę potencjałów lokalnych umieszczonych
w oryginalnym dokumencie w kontekście
miejscowości Maszkienice uważam za niekompletną
.Można jeszcze dodać następujące:
1.Zabytkowy Dom Ludowy im. prof. F. Bujaka
2.Spuścizna naukowo/społeczna prof. F. Bujaka.
3.Bliskie położenie magistrali kolejowej KrakówRzeszów i wygodny dostęp do przystanku
kolejowego w Sterkowcu
4. Liczna Polonia w krajach Europy Zachodniej,
USA i Kanadzie.
1. Zabytkowy Dom Ludowy ufundowany przez prof.
Franciszka Bujaka w roku 1935 oraz jego otoczenie
pełni bardzo ważną rolę ośrodka kultury, edukacji
oraz integracji miejscowej ludności .
2. Prof. Bujak i jego spuścizna naukowo/społeczna
przyczyniła się do rozwoju nauk społecznych w skali
kraju a zrealizowane projekty komasacyjnomelioracyjne Maszkienicach do rozwoju
miejscowości w kontekście zabudowy, dróg
i przestrzeni.
3. Przystanek w Sterkowcu to kolejowe okno na świat
dla Maszkienic. Szybki i wygodny dostęp do miast,
zakładów pracy, ośrodków edukacji.
4.Inwestowanie środków finansowych

zaproponowany obszar rewitalizacji został
wybrany ze względu na koncentrację
negatywnych zjawisk we wszystkich
sferach oraz wykazuje istotne znaczenie dla
rozwoju gminy.

Uwaga została uwzględniona częściowo.
Wprowadzono zmiany w tabeli 3 dot.
potencjałów lokalnych dla sołectwa
Maszkienice.
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5. Obszar
rewitalizacji na
terenie Gminy
Dębno

5.Obszar
rewitalizacji na
terenie gminy
Dębno

W wyniku przeprowadzonej
diagnozy w podziale na
jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru
zdegradowanego, wyznaczono
obszar rewitalizacji obejmujący
swoim zasięgiem zamieszkałe
części sołectw Doły i Łysa Góra
oraz niewielki południowo wschodni fragment Porąbki
Uszewskiej. Wyznaczony
obszar rewitalizacji zajmuje
powierzchnię 3,40km2
(6,18%powierzchni ogółem
gminy) i jest zamieszkały przez
2092 mieszkańców (14,36%
ludności ogółem gminy), więc
nie przekracza limitów
określonych w art. 10 ust. 2
ustawy o rewitalizacji. Obszar
rewitalizacji nie może być
większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy.

W wyniku przeprowadzonej
diagnozy w podziale na
jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru
zdegradowanego, wyznaczono
obszar rewitalizacji obejmujący

Z uwagi na fakt ,że w diagnozie miejscowość
Maszkienice została w sferze technicznej uznana za
obszar zdegradowany oraz ,że obszar rewitalizacji
może być podzielony na podobszary, w tym
podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic
proponuję poszerzenie obszaru rewitalizacji o teren
sołectwa Maszkienice na którym jest zlokalizowany
pochodzący z roku 1935 zabytkowy Dom Ludowy im
prof. Franciszka Bujaka.
Zabytkowy Dom Ludowy ufundowany przez prof.
Franciszka Bujaka w 1935 pełni od wielu
dziesięcioleci bardzo ważną rolę ośrodka kultury,
edukacji oraz integracji miejscowej ludności.
Odnowienie budynku Domu Ludowego
i zagospodarowanie wokół przyczyni się do
stworzenia swoistego wieloaspektowego centrum
kulturalno – integracyjnego społeczności Maszkienic.
Odnowa budynku z uwagi na jego dużą wartość
historyczną dla Maszkienic oraz zagospodarowanie
otoczenia przyczyni się do zintegrowania
społeczności kilku pokoleń oraz do unowocześnienia
centrum wsi i dalszego rozwijania działalności
kulturalnej, edukacyjnej we współpracy z innymi
ośrodkami kultury z terenu Gminy, Powiatu
i Województwa. Poszerzenie obszaru rewitalizacji
o proponowany obszar nie powinno spowodować
przekroczenia limitu określonego w art .10 ust.2
ustawy o rewitalizacji
Z uwagi , że przeprowadzona diagnoza w sferze
środowiskowej wykazała ,że w miejscowości
Maszkienice jako jedynej w całej gminie Dębno
występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk
w sferze środowiskowej oraz ,że obszar rewitalizacji
może być podzielony na podobszary, w tym

Uwaga nie została uwzględniona
Rewitalizacja nie może być utożsamiana
tylko i wyłącznie ze sferą techniczną,
terenami niezamieszkałymi, na których
zlokalizowana jest infrastruktura publiczna
oraz nie może obejmować działań
„wybiórczych”. Zgodnie z art. 9 ustawy
o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się
w stanie kryzysowym koncentruje
negatywne zjawiska społeczne oraz
współwystępujące z nim problemy
w co najmniej jednej z 4 sfer tj.
gospodarcza, środowiskowa, przestrzennofunkcjonalna i techniczna. W związku
z przeprowadzoną delimitacją obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
zaproponowany obszar rewitalizacji został
wybrany ze względu na koncentrację
negatywnych zjawisk we wszystkich
sferach oraz wykazuje istotne znaczenie dla
rozwoju gminy.

Uwaga nie została uwzględniona.
Rewitalizacja nie może być utożsamiana
z terenami niezamieszkałymi oraz nie może
obejmować działań „wybiórczych”.
Zgodnie z art. 9 ustawy
o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się
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5.Obszar
rewitalizacji na
terenie gminy
Dębno

swoim zasięgiem zamieszkałe
części sołectw Doły i Łysa Góra
oraz niewielki południowo wschodni fragment Porąbki
Uszewskiej. Wyznaczony
obszar rewitalizacji zajmuje
powierzchnię 3,40km2 (6,18%
powierzchni ogółem gminy)
i jest zamieszkały przez 2092
mieszkańców (14,36% ludności
ogółem gminy), więc nie
przekracza limitów określonych
w art. 10 ust. 2 ustawy o
rewitalizacji. Obszar
rewitalizacji nie może być
większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy.

podobszary nie posiadające ze sobą wspólnych granic
proponuję poszerzenie obszaru rewitalizacji o część
sołectwa Maszkienice w której jest zlokalizowane jest
byłe gminne wysypisko śmieci.

W wyniku przeprowadzonej
diagnozy w podziale na
jednostki referencyjne gminy
i delimitacji obszaru
zdegradowanego, wyznaczono
obszar rewitalizacji obejmujący
swoim zasięgiem zamieszkałe
części sołectw Doły i Łysa Góra
oraz niewielki południowo wschodni fragment Porąbki
Uszewskiej Wyznaczony obszar
rewitalizacji zajmuje
powierzchnię 3,40km2
(6,18%powierzchni ogółem
gminy) i jest zamieszkały przez
2092mieszkańców (14,36%

Obszar rewitalizacji może być podzielony na
podobszary, w tym podobszary nie posiadające ze
sobą wspólnych granic... proponuję poszerzenie
obszaru rewitalizacji o część sołectwa Maszkienice
w której zlokalizowany jest założony w roku 1873
cmentarz choleryczny.

Profesjonalne i zgodne ze standardami ochrony
środowiska zabezpieczenie i zutylizowanie
nieczynnego wysypiska śmieci i różnego rodzaju
odpadów przyczyni sie do poprawy środowiska
naturalnego w tej części sołectwa Maszkienice.
Wysypisko śmieci wpływa negatywnie na środowisko
a także degraduje okoliczny teren tej części
miejscowości Maszkienice w której zlokalizowany
jest historyczny cmentarz choleryczny. Poszerzenie
obszaru rewitalizacji o proponowany obszar nie
powinno spowodować przekroczenia limitu
określonego w art .10 ust.2 ustawy o rewitalizacji.

Cmentarz choleryczny w Maszkienicach został
założony w roku 1873 (pierwsze pochówki miały
miejsce w roku 1831) i jest ważnym elementem dla
lokalnej społeczności w kontekście pamięci
i dziedzictwa historycznego. Teren cmentarza
i znajdujący się na nim kamienny krzyż wymagają
pilnej rewitalizacji. Cmentarz znajduje się w
niewielkiej odległości od wspomnianego wcześniej
wysypiska śmieci dlatego obszar na którym

w stanie kryzysowym koncentruje
negatywne zjawiska społeczne oraz
współwystępujące z nim problemy
w co najmniej jednej z 4 sfer tj.
gospodarcza, środowiskowa, przestrzennofunkcjonalna i techniczna. W związku
z przeprowadzoną delimitacją obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
zaproponowany obszar rewitalizacji został
wybrany ze względu na koncentrację
negatywnych zjawisk we wszystkich
sferach oraz wykazuje istotne znaczenie dla
rozwoju gminy.

Uwaga nie została uwzględniona.
Rewitalizacja nie może być utożsamiana
z terenami niezamieszkałymi oraz nie może
obejmować działań „wybiórczych”.
Zgodnie z art. 9 ustawy
o rewitalizacji obszar gminy znajdujący się
w stanie kryzysowym koncentruje
negatywne zjawiska społeczne oraz
współwystępujące z nim problemy
w co najmniej jednej z 4 sfer tj.
gospodarcza, środowiskowa, przestrzennofunkcjonalna i techniczna. W związku
z przeprowadzoną delimitacją obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
zaproponowany obszar rewitalizacji został
wybrany ze względu na koncentrację

ludności ogółem gminy), więc
nie przekracza limitów
określonych w art. 10 ust. 2
ustawy o rewitalizacji. Obszar
rewitalizacji nie może być
większy niż 20% powierzchni
gminy oraz zamieszkały przez
więcej niż 30% liczby
mieszkańców gminy.

zlokalizowane są te dwa obiekty powinien w mojej
opinii zostać włączony w planowany obszar
rewitalizacyjny. Rewitalizacja cmentarza zatrzyma
jego dalszą degradację przez czynniki naturalne
i pomoże przywrócić temu miejscu charakter
adekwatny dla tego typu obiektów historycznych
a także poszerzy katalog obiektów zabytkowych na
terenie Gminy Dębno. Poszerzenie obszaru
rewitalizacji o proponowany obszar nie powinno
spowodować przekroczenia limitu określonego w art.
10 ust.2 ustawy o rewitalizacji
Poddanie konsultacjom społecznym uchwały wraz
z załącznikami.
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Wraz z projektem
uchwały nie
udostępniono jej
załączników

§1.
1. Wyznacza się obszar
zdegradowany na terenie
Gminy Dębno w granicach
określonych w załączniku 1.
Do niniejszej uchwały.
2. Wyznacza się obszar
rewitalizacji na terenie Gminy
Dębno w granicach
określonych w załączniku 2.
do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały w §1 ust. 1 i 2 wskazuje, że granice
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
określają odpowiednio załącznik 1 i 2. Załączniki te
jednak nie zostały zamieszczone na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej ani w żadnym innym miejscu
na podstawie ustawy o rewitalizacji. Mając na uwadze
powyższe, nie można uznać, że projekt uchwały został
poddany konsultacjom społecznym, skoro
udostępniono uchwałę bez jej najważniejszych
elementów, a zarazem integralnych części którymi są
załączniki określające obszar zdegradowany
i obszar rewitalizacji. Zamieszczone na stronie
dokumenty pod nazwami „mapa_pogladowa_obszarurewitalizacji_loga (2.8MB)” oraz „obszar
zdegradowany (596.4kB)” nie mogą zostać uznane za
przedmiotowe załączniki, bowiem na mapach tych
brak jakichkolwiek odesłań do projektu uchwały,
w tym numeracji. Nie spełniają one również wymagań
dla załącznika określonych w ustawie
o rewitalizacji (art. 11 ust.4).

negatywnych zjawisk we wszystkich
sferach oraz wykazuje istotne znaczenie dla
rozwoju gminy.

Uwaga nie została uwzględniona.
W dniu 24 listopada 2016 r. zamieszczona
została informacja o rozpoczęciu
konsultacji społecznych w Gminie Dębno
z załącznikami obejmującymi: 1.
Obwieszczenie Wójta Gminy Dębno; 2.
Formularz uwag; 3. Projekt uchwały; 4.
Mapa obszaru zdegradowanego; 5. Mapa
obszaru rewitalizacji; 6. Diagnoza na
potrzeby wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
terenie Gminy Dębno.
Pomimo nie wskazania w nazwach pliku
i jego tytule, iż są to załączniki 1 i 2 do
uchwały, a odpowiednio „poglądowa mapa
obszaru zdegradowanego” i „poglądowa
mapa obszaru rewitalizacji” swym
zakresem obejmują przedmiotowy zakres
załączników 1 i 2 do projektu uchwały.
Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 6
„Konsultacje społeczne prowadzi się
w sposób ułatwiający zrozumienie
prezentowanych treści i odniesienie się do
nich, a w przypadku gdy jest to

uzasadnione specyfiką konsultowanych
treści, z użyciem wizualizacji oraz
sporządzonych w języku
niespecjalistycznym skrótów i zestawień
informacji zawartych w dokumentach
poddawanych konsultacjom”.
Załączniki 1 i 2, w formie zgodnej
z zapisami art. 11 ust.1 zostaną dołączone
do uchwały w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie Gminy Dębno oraz
opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego (uchwała wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

Poddanie konsultacjom społecznym uchwały wraz
z załącznikami oraz wyznaczenie termin na składanie
uwag nie krótszego niż 30 dni.
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Termin konsultacji

Nie dotyczy

Niezależnie od powyższej uwagi wskazać należy, że
procedura konsultacji społecznych określonych
w ustawie o rewitalizacji została naruszona poprzez
skrócenie ustawowego terminu na ich
przeprowadzenie. Obwieszczenie Wójta Gminy
Dębno datowane jest na 24 listopada 2016 r.
Natomiast jako termin zakończenia konsultacji
społecznych wskazano dzień 23 grudnia 2016 r.
Zgodnie z przyjętą na gruncie przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego zasadą obliczania terminów jeżeli
początkiem terminu określonego w dniach jest pewne
zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie
uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło.
Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy o rewitalizacji
termin wyznaczony na składanie uwag nie może być

Uwaga nie została uwzględniona.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 „O rozpoczęciu
konsultacji społecznych oraz formach,
w jakich będą prowadzone, powiadamia się
nie później niż w terminie 7 dni przed
dniem ich przeprowadzenia, w sposób
zapewniający udział w nich możliwie
szerokiego grona interesariuszy, co
najmniej poprzez obwieszczenie,
ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty
w danej gminie oraz ogłoszenie na stronie
podmiotowej gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej”.
Ponadto, zgodnie z odpowiedziami na
pytania dotyczące przygotowania
programów rewitalizacji opracowanymi
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Małopolskiego
(www.malopolska.pl/biznes/rozwoj-

krótszy niż 30 dni, licząc od dnia powiadomienia,
o którym mowa w ust. 2. W myśl tak skonstruowanej
zasady na gruncie przeprowadzonych konsultacji,
termin ich zakończenia wyznaczony powinien zostać
co najmniej na 24 grudnia 2016 r., ponieważ dnia
samego powiadomienia nie wlicza się do tego
terminu. W tym zakresie nie można zapominać
o intencjach ustawodawcy, który w uzasadnieniu do
projektu ustawy o rewitalizacji wskazał, że
konsultacje społeczne są ważnym elementem procesu
partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji
i muszą być przeprowadzone z uwzględnieniem zasad
zawartych w art. 6 ustawy.

regionalny/rewitalizacja) pojawia się
odpowiedź dotycząca ustawowych
terminów przewidzianych na konsultacje
społeczne – „Terminy związane
z konsultacjami społecznymi określa art. 6
ust. 2 i 5 ustawy o rewitalizacji. Zgodnie
z zapisami ustawy termin wyznaczony na
składanie uwag nie może być krótszy niż 30
dni od dnia powiadomienia o rozpoczęciu
konsultacji społecznych. Zatem termin 30
dni liczony jest od dnia ogłoszenia
o rozpoczęciu konsultacji (nie od dnia ich
rozpoczęcia)”.
W związku z powyższym, konsultacje
społeczne projektu uchwały ws.
wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji trwały 37 dni, co nie
narusza zapisów art. 6 ust. 2 i 5 ustawy
o rewitalizacji.
Należy zatem uznać, że to ustawa
o rewitalizacji wyznacza czas trwania i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych.

