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Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice 

na temat projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 

2016-2025. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały na podstawie ustawy z 9 października 2015 

r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1777 z póżn. zm.) oraz wytycznych w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

 

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli przede wszystkim mieszkańcy, 

działające na obszarze Miasta i Gminy Myślenice oraz zainteresowane jej rozwojem podmioty 

społeczno-gospodarcze, w tym zwłaszcza organizacje społeczne, instytucje publiczne 

oraz przedsiębiorcy. 

 

Termin konsultacji 

11 kwietnia 2017 r. – 11 maja 2017 r. 

Forma i tryb konsultacji 

Mając na celu szerokie upowszechnienie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice 

na lata 2016 – 2025, zastosowano różne narzędzia partycypacji społecznej: 

1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji  

26 kwietnia 2017r. o godz. 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy, sala konferencyjna nr 13. W trakcie 

spotkania omówiono przy pomocy prezentacji multimedialnej zapisy dokumentu, a następnie 

w trakcie dyskusji była możliwość zgłaszania uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. 

2. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem 

formularza konsultacyjnego 

Projekt dokumentu wraz z projektem uchwały oraz formularz konsultacyjny dostępne były od dnia 

18  kwietnia 2017 r.: 

 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pod adresem www.myslenice.pl 

 w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym 
http://bip.malopolska.pl/umigmyslenice 

 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9, w Wydziale Strategii Rozwoju 
Gospodarczego i Promocji, pok. 18. 

https://rpo.slaskie.pl/file/download/1148
https://rpo.slaskie.pl/file/download/1148
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4. Zestawianie uwag 

W trakcie konsultacji złożono jeden formularz uwag, który wniósł Pan Mateusz Suder. Treść formularza 

znajduje się w tabeli poniżej: 

Lp. 

Zapis 
dokumentu, do 
którego odnosi 

się uwaga 
(rozdział/ 

podrozdział/ 
strona) 

Propozycja zmiany Uzasadnienie Odniesienie 

1.  

1.3  
Budowa 
Muzeum przy 
ul. Traugutta 
w 
Myślenicach 
na działce nr 
974 
Myślenice 
obręb 2.  

Str. 122 
 
 

Wnioskuję aby do 
zakresu rzeczowego 
realizowanego 
zadania dopisać: 
 
Stabilizację i 
renaturyzację koryta 
i brzegów potoku 
San na odcinku 
pomiędzy ul. 
Traugutta i 
Sobieskiego, 
nasadzenie nowej 
roślinności oraz 
modernizację 
barierek przepustu 
przy ul. Traugutta i 
Sienkiewicza, 
barierek mostku 
przy ul. 
Fijałkowskiego, 
montaż ławeczek, 
stojaków na rowery 
i koszy na śmieci 
pomiędzy 
przepustem przy 
ulicy Traugutta i 
Sienkiewicza a 
mostkiem ulicy J. 
Fijałkowskiego. 

Koryto potoku San na 
odcinku od przepustu 
pod ulicą Jana 
Sobieskiego do 
przepustu przy ulicy R. 
Traugutta i H. 
Sienkiewicza jest 
mocno 
zdestabilizowane. 
Osuwają się do niego 
ogrody i ogrodzenia 
pobliskich posesji. Jest 
to ostatni tak 
zniszczony odcinek 
potoku San w 
Myślenicach, który nie 
przejawia żadnych 
walorów estetycznych 
ze względu na 
zniszczenia w wyniku 
dotychczasowych 
powodzi, doraźne 
ingerencje pseudo 
inżynieryjne oraz 
szczątkową roślinność. 
Barierki mostu przy ul. 
Fijałkowskiego i 
przepustu przy ulicy 
Traugutta i 
Sienkiewicza też nie 
cechuje żaden 
pozytywny aspekt 
estetyczny, są one w 
złym stanie i 
technologii minionego 
stulecia. Modernizacja 
barierek, montaż 
ławeczek, stojaków na 
rowery itp. 

W ramach Programu nie 
uwzględniono uwagi dot. 
stabilizacji i renaturyzacji 
koryta i brzegów potoku 
San na odcinku pomiędzy 
ul. Traugutta i Sobieskiego, 
ponieważ Gmina na chwilę 
obecną i na moment 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu 
nie dysponuje 
dokumentacją techniczną i 
dokumentacją wodno-
prawną dotyczącą cieku. 
Istnieje możliwość 
uwzględnienia uwagi na 
etapie ewaluacji lub 
zmiany GPR. 
Uwzględniono 
wyposażenie przyległego 
terenu w elementy małej 
architektury takie jak 
ławeczki, stojaki na rowery 
i kosze na śmieci. 
 
Projekt budowlany 
Muzeum przewiduje w 
ramach zagospodarowania 
terenu 3 kładki 
umożliwiające 
komunikację między 
budynkiem a parkingiem, 
oraz zieleń niską 
urządzoną w obrębie 
wskazanego obszaru.  
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zdecydowanie poprawi 
estetykę tego miejsca. 
Wykonana zostanie 
kompleksowa 
rewitalizacja 
zdegradowanej okolicy 
w centrum miasta 
(koryto potoku, bariery 
przepustu, zabudowa 
biologiczna poprzez 
nową roślinność, 
ławeczki, kosze na 
śmieci, stojaki na 
rowery) z korzyścią dla 
bezpieczeństwa 
pobliskiej 
infrastruktury 
budowlanej oraz 
mieszkańców miasta. 
Będzie stanowić to 
jedną całość z 
przebudowaną ulicą 
Traugutta oraz nowym 
budynkiem muzeum. 

 

W ramach trwających konsultacji wprowadzono autopoprawki redakcyjne, stylistyczne 

oraz interpunkcyjne.  


