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1. Wprowadzenie 
 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) 

istotnym elementem tworzenia i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji jest partycypacja 

społeczna. W Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji wskazuje się potrzebę 

uwzględniania partycypacji społecznej na czterech etapach: diagnozowania, programowania, 

wdrażania oraz monitorowania.  

Niniejszy Raport z konsultacji społecznych wpisuje się w pierwszy etap prac nad Gminnym 

Programem Rewitalizacji, który stanowi szczegółowa diagnoza stanu kryzysowego w Gminie 

Świlcza. 

Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu 

konsultacji społecznych projektu uchwały, w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza, a także zaprezentowanie uwag oraz 

przedstawienie propozycji przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych od mieszkańców Gminy.  

 

 

1.1. Podstawa prawna 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.); 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 Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) w sierpniu 2016 r.  

 

 

2. Forma i tryb konsultacji społecznych 
 

Konsultacje społeczne, dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza przeprowadzono w terminie od 

04.04.2017 r. do  04.05.2017 r.  

Konsultacje przeprowadzono w formie: 

• umieszczenia na 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji tj. 28.03.2017 r., na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Świlcza oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy, 

informacji o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały, w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza, 

• spotkania informacyjnego w Urzędzie Gminy Świlcza w dniu 19.04.2017 r. o godzinie 15.30, 
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• zbierania uwag i propozycji zmian projektu uchwały w formie formularza konsultacyjnego, 

stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Raportu. Wypełnione formularze konsultacyjne 

można było dostarczyć: 

• drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl, 

• drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovation S.A. ul. Podole 60, 30-394 

Kraków, 

• drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, z 

dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizaacji”, 

• bezpośrednio (osobiście) do sekretariatu Urzędu Gminy Świlcza, Świlcza 168, 36-072 

Świlcza, w godzinach pracy Urzędu. 

• zbierania uwag ustnych – osobą wyznaczoną do przyjmowania uwag i wniosków zmian do 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Świlcza była Pani Edyty Goclon, Urząd Gminy Świlcza, pokój 21. 

Formularz konsultacyjny dostępne był do 04.05.2017 r.: 

• w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza, 

• stronie internetowej Gminy Świlcza, 

• w Urzędzie Gminy Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, w godzinach pracy Urzędu. 

 
 

3. Przebieg spotkania informacyjnego w ramach konsultacji społecznych 
 
 

Spotkanie informacyjne odbyło się w Urzędzie Gminy Świlcza w dniu 19.04.2017 r. o 

godzinie 15.30. 

Celem spotkania informacyjno-konsultacyjnego było przedstawienie przy pomocy prezentacji 

multimedialnej: 

• zagadnień dotyczących programu rewitalizacji, które wprowadza Ustawa o rewitalizacji 

z dnia  9 października 2015 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późń. zm.) oraz Wytyczne 

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, opracowane 

przez Ministra Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) w sierpniu 2016 r., 

• metodologii wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Świlcza, 

• wskaźników uwzględnionych w delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, 

• wstępnie wyznaczonych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 
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W spotkaniu uczestniczyło 11 osób. Na spotkaniu interesariuszy rewitalizacji chętnie 

zadawali pytania związane z Gminnym Programem Rewitalizacji, a przede wszystkim dotyczące 

przedsięwzięć, które mogą być realizowane w jego ramach. Uczestnicy spotkania wskazywali, iż na 

wybranych podobszarach rewitalizacji Gminy Świlcza występują negatywne zjawiska takie jak: 

bezrobocie, ubóstwo, chuligaństwo, przestępczość, a także niski poziom uczestnictwa w życiu 

kulturalnym (np. niewielka liczba mieszkańców, którzy biorą udział w wydarzeniach kulturalnych - 

teatralnych, muzealnych, imprezach masowych).  

Problemy spoza sfery społecznej to przede wszystkim zły stan techniczny obiektów 

budowlanych, w szczególności tych o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz użyteczności publicznej 

i zły stan nawierzchni części dróg.  

Ponadto istotnym problemem w sferze funkcjonalno-przestrzennej jest niska jakość terenów 

publicznych (np. tereny zielone, parki, skwery, miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe).  

Uzyskane od interesariuszy informacje zostaną wykorzystane na etapie dalszego 

opracowywania i tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świlcza.  

 
 

4. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 
 
 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Świlcza wskazany w projekcie uchwały 

Rady Gminy Świlcza wyznaczony został w oparciu o szczegółowe dane statystyczne z zasobów 

instytucji publicznych Urzędu Gminy Świlcza, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Powiatowego Urzędu Pracy, a następnie ich analizę i szczegółową diagnozę zjawisk kryzysowych, 

jak i dane, stanowiące wynik uspołecznienia procesu powstawania Gminnego Programu 

Rewitalizacji uzgodnień z pracownikami Urzędu Gminy oraz spotkania konsultacyjnego. 

Pozwoliło to na zdiagnozowanie kluczowych problemów w sferach społecznej, gospodarczej, 

technicznej, funkcjonalno-przestrzennej i środowiskowej. Trafność dokonanej diagnozy obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji potwierdza również nie zgłoszenia żadnych uwag podczas 

trwających konsultacji społecznych, zarówno pisemnych, jak i ustnych.  

Podsumowując obszar rewitalizacji stanowią trzy podobszary: Błędowa Zgłobieńska, Rudna 

Wielka i Świlcza. 

Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z granicami poszczególnych 

jednostek strukturalnych przedstawiono na mapie, stanowiącej załączniki do niniejszej uchwały.  

Wytypowany obszar zajmuje 21,23% powierzchni Gminy Świlcza oraz jest zamieszkały przez 

22,8% mieszkańców gminy. Wobec powyższego, wskazany obszar rewitalizacji nie przekroczył 

20% powierzchni gminy ani nie jest zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców.  
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Na wskazanym powyżej obszarze rewitalizacji prowadzone będą działania rewitalizacyjne. 

Należy jednak podkreślić, że ustanowienie obszaru rewitalizacji nie oznacza, że na pozostałych 

terenach nie będą realizowane działania o charakterze rewitalizacyjnym. Poprzez inne źródła 

finansowania i programy miejskie będą prowadzone dalsze działania związane z niwelowaniem 

zidentyfikowanych i zgłoszonych przez mieszkańców problemów społecznych oraz 

infrastrukturalnych. Będzie to dotyczyło przede wszystkim obszaru zdegradowanego Gminy 

Świlcza.  

Przyjęcie uchwały pozwoli na kontynuację prac nad programem rewitalizacji oraz w dalszej 

kolejności realizację kompleksowych działań rewitalizacyjnych na obszarze gminy Świlcza, 

wymagającym działań naprawczych. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

stanowi zakończenie pierwszego etapu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Świlcza 2016-2025. 

 
 

5. Podsumowanie 
 

Biorąc pod uwagę, iż w trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły uwagi do projektu 

uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza zostanie ona przedstawiona na najbliższej sesji Rady Gminy 

Świlcza w niezmienionej formie. 



 

   

Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
 

do projektu uchwały Rady Gminy Świlcza w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza 

 
1. Informacje o Zgłaszającym (obowiązkowo) 

Imię i Nazwisko  

Adres do korespondencji(e-mail)  

Telefon/fax.  

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-

projekt.pl, przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Świlcza, Świlcza 168, 36-072 Świlcza, z dopiskiem 

„Konsultacje społeczne – projekt Uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji” lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Świlcza do 04.05.2017 r.  

 

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świlcza 

Lp. 
Część dokumentu do 

którego odnosi się uwaga  
(projekt uchwały) 

Obecny zapis Propozycja zmiany Uzasadnienie zmiany 

1.     

2.     

3.     

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu konsultacyjnym,  zgodnie  z ustawą 
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016r., poz. 922). Przyjmuję  do wiadomości,  że  
przysługuje  mi  prawo  do  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich poprawiania. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
/podpis/ 
 


