
 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu Uchwały Rady Gminy Kamienica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica wraz z załącznikami 

 

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 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 Kamienica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica 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 28. 09. 2016 r. do dnia 25. 11. 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: gmina@kamienica.org.pl, wpisując 

w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszarów". 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420, 

34-608 Kamienica z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszarów". 

c) bezpośrednio do pok. nr 12 (sekretariat), w budynku Urzędu Gminy Kamienica 

w godzinach pracy Urzędu. 

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 24. 11. 2016 r. 

o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. Na spotkaniu 

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 Kamienica, 

Kamienica 420, 34-608 Kamienica, w pok. nr 12 (sekretariat), 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. 21.09.2016 r. w następujących formach: 

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.malopolska.pl/ugkamienica), 

- na stronie internetowej Gminy Kamienica (www.kamienica.net.pl), 

- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamienica. 

 

 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami,  

tj. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

na terenie Gminy Kamienica, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego  

na terenie Gminy Kamienica i mapami poglądowymi wyznaczonych podobszarów 

rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica, dostępne były od 28.09.2016 r.: 



 

- w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 

Kamienica w pok. nr 12 (sekretariat), w godzinach pracy Urzędu; 

- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kamienica 

(www.kamienica.net.pl), w zakładce Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Kamienica na lata 2016–2025 oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie 

Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugkamienica). 

 

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było 

otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 24. 11. 2016 r.  

o godz. 11:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy. W spotkaniu wzięło udział 6 osób. 

Podczas spotkania 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 wpłynęło 5 uwag 

podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożonych na formularzu konsultacyjnym. 

Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Wójt Gminy Kamienica. 

Rejestr zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków, przedstawiony został 

w załączniku 1. 

W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag ww. uchwały wraz z załącznikami 

uzupełniono i skorygowano mapę obszaru rewitalizacji (załącznik 2) oraz Diagnozę na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Kamienica. 
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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych 

projektu Uchwały Rady Gminy Kamienica w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Kamienicawraz z załącznikami 
 

Lp. Zgłaszający 

Część 

dokumentu  

do którego 

odnosi się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  
Iwona i Mariusz 

Greiner 

Mapa poglądowa 

wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji 

II na terenie gminy 

Kamienica (zał. Nr 4 

do projektu Uchwały 

Rady Gminy 

Kamienica w sprawie 

wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy 

Kamienica ) 

Oznaczony 

obszar/podobszar 

rewitalizacji na terenie 

gminy Kamienica 

w miejscowości Szczawa nie 

obejmuje w całości działki 

ewidencyjnej nr 629 lub 

obejmuje tylko jej małą 

część 

Proszę o objęcie obszaru/podobszaru rewitalizacji całej działki o nr 

629, położonej w Szczawie, gmina Kamienica. 

 

Od ponad 40 lat na działce nr 629 prowadzona była działalność 

turystyczno-rekreacyjna. Od 2013 r. jestem właścicielem w/w 

nieruchomości zabudowanej domkami wczasowymi. Rozpocząłem 

już proces inwestycyjny w celu przywrócenia dawnej jej 

świetności. Zaznaczam, że po 3 stronach w/w działki znajdują się 

nieruchomości objęte obszarem rewitalizacji (w tym 2 duże obiekty 

wczasowe). Dodam, że zgodnie z informacją zawartą na stronach 

Państwowego Instytutu Geologicznego (System Osłony 

Przeciwosuwiskowej),działka 629 w całości nie znajduje się na 

terenie osuwiskowym lub zagrożonym osuwiskiem. 

Uwaga została uwzględniona 

Mapa załączona do konsultacji społecznych 

ma charakter poglądowy. Działka nr 629  

w miejscowości Szczawa w całości objęta 

będzie obszarem rewitalizacji. 

2.  Ignacy Zając Obszar rewitalizacji I Podobszar rewitalizacji I 

Proponuję zmienić granice podobszaru rewitalizacji I wg 

załącznika graficznego. Wyłączyć z obszaru rewitalizacji tereny 

zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (Majery, 

Wójciaki, Zagrody). Obszar rewitalizacji wg załącznika jest 

bardziej racjonalny i posiada potencjał na rozwój i doinwestowanie 

w centrum gminy, stwarzając nowe miejsca pracy. 

 

Obszar rewitalizacji powinien obejmować tereny publiczne pod 

inwestycje, usługi, przemysł, zabudowę wielorodzinną. Tereny 

wymienione do wyłączenia są zainwestowane i nie wymagają 

rewitalizacji. 

Uwaga nie została uwzględniona 

Rewitalizacja nie może być utożsamiana 

tylko i wyłącznie ze sferą inwestycyjną. 

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, przestrzenno-

funkcjonalna i techniczna. W związku  

z przeprowadzoną delimitacją obszaru 
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zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

obszar ten został wyznaczony ze względu 

na koncentrację negatywnych zjawisk  

w sferze społecznej i gospodarczej oraz 

wykazuje istotne znaczenie dla rozwoju 

gminy. 

3.  
Wiesław 

Mikołajczyk 

Podobszar 

rewitalizacji II 
Mapa poglądowa 

Poszerzenie możliwości zagospodarowania terenu sportowo-

rekreacyjnego (według załącznika) 

Uwaga została uwzględniona 

Obszar rewitalizacji został poszerzony  

o wskazane tereny (część obszaru 

zdegradowanego), które stanowić będą 

jeden z elementów procesu rewitalizacji  

w Gminie Kamienica. 

4.  Władysław Śliwa Diagnoza 

Na str. od 49–57 

zamieszczone zostały 

zdjęcia zadań inwestycji 

w ramach GPR-u, które nie 

obejmują zdjęć obiektu 

inwestora W. Śliwy 

Proponuje się zamieszczenie zdjęć obiektu wpisanego w ramach 

zadania inwestora W. Śliwy. Zmiana wpłynie na kolejność stron. 

 

Brak dokumentacji fotograficznej nie daje pełnego obrazu 

inwestycji Pana W. Śliwy. 

Uwaga została uwzględniona 

Zdjęcie obiektu zostało zamieszczone  

w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Kamienica 

stanowiącej załącznik 3 do uchwały. 

5.  Jerzy Precht Obszar Rewitalizacji 
Pominięto Osiedle Kuźle-

Zamoście 

Poszerzenie obszaru o Osiedle Kuźle-Zamoście. 

 

Planowana inwestycja związana z obsługą ruchu turystycznego. 

Uwaga została uwzględniona 

Obszar rewitalizacji został poszerzony  

o wskazane tereny (część obszaru 

zdegradowanego), stanowiącego 

zamieszkałe tereny wymagane objęciem 

działaniami rewitalizacyjnymi. 

 


