Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie miasta i gminy Myślenice.

1. Podstawa prawna i cel konsultacji społecznych
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i
gminy Myślenice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Konsultacje społeczne zostały
ogłoszone na art. 6 ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2015 r. , poz. 1777 z późn. zm.), wynikają one koniecznością zmiany terenów objętych rewitalizacją
przyjętych uchwałą nr 265/XXXI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r.
Konsultacje społeczne miały na celu poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społecznych
i gospodarczych na temat projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.
2. Termin, zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach społecznych
Konsultacje społeczne trwały od 24.03.2017r. do 23.04.2017r.
Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmował obszar całego miasta i gminy Myślenice oraz
skierowany był do wszystkich mieszkańców, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić
na obszarze gminy działalność gospodarczą oraz podmiotów prowadzących lub zamierzających
prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym do organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych.
3. Formy konsultacji społecznych
Konsultacje społeczne miały formę:
a) zbierania uwag w postaci papierowej na udostępnionym formularzu uwag. Formularz można było
złożyć w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
b) zbierania uwag w postaci elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. Formularz można było
przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: promocja@myslenice.pl;
c) spotkania otwartego dla mieszkańców, które odbyło się w dniu 4 kwietnia 2017 r., umożliwiających
omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a
także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu;
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
miasta i gminy Myślenice , a także formularz zgłaszania uwag były dostępne:
a) na stronie www.myslenice.pl (zakładka www.myślenice.pl: aktualności - ogłoszenie o
konsultacjach społecznych);
b) na stronie https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice/;

c) w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice.
Osoby niepełnosprawne lub osoby, które miały trudności w wypełnieniu formularza, mogły uzyskać
stosowne wyjaśnienia w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy
Myślenice.
4. Przebieg konsultacji społecznych
Powiadomienie o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostało upublicznione w dniu 24.03.2017 r.
w formie ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice (zamieszczenie na gminnej tablicy ogłoszeń,
na

stronie

https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice/,

na

stronie

www.myślenice.pl

w zakładce

aktualności - ogłoszenie o konsultacjach społecznych.
5. Zgłoszone uwagi
Zgłoszono następującą uwagę do projektu przedmiotowej uchwały w formie elektronicznej za pomocą
udostępnionego formularza uwag:
a) Bezwzględne wykreślenie z obszaru zdegradowanego i GPR 1. działek ewidencyjnych
będących moja własnością tj działki nr: 628/40, 628/64, 691/2, 692/4 położone w obrębie 4 m.
Myślenice (Zarabie).
Odniesienie się do uwagi:
Uwaga bezzasadna – obszar rewitalizacji nie obejmuje przedmiotowych działek a także całej jednostki
osadniczej Zarabie. Działki wymienione przez zgłaszającego zostały wpisane do propozycji projektu
rewitalizacyjnego zaproponowanego przez inwestora prywatnego, z którego sporne działki także zostały
wykreślone.
6. Omówienie przebiegu spotkania konsultacyjnego:
Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice w dniu 4.04.2017r. – w spotkaniu
uczestniczyło 11 osób.
W spotkaniu udział wzięli: mieszkańcy, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowej, radni, pracownicy
Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
Główne uwagi dotyczyły:
- Zakresu obszarów – dlaczego wyznaczono te, a nie inne obszary, skoro w gminie występują problemy
np. miejscami źle skomunikowanymi, miejscami słabo rozwiniętymi itp. Wskazano na konieczność
trzymania się wytycznych 20% powierzchni oraz 30% mieszkańców. Ponadto konieczność trzymania
się wytycznych dot. degradacji społecznej i wyników przeprowadzonej diagnozy, a nie tylko degradacji
przestrzennej.;
- Pytano także o sprawy podatkowe obszarów objętych programem rewitalizacji, które zostały na
spotkaniu szczegółowo omówione.
Na tym raport zakończono.
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