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1. WPROWADZENIE 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu programu 
rewitalizacji w gminie. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 
społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie gminy Mszana Dolna oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od 
mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Mszana Dolna na 
temat wyznaczonych podobszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania Programu 
rewitalizacji Gminy Mszana Dolna na lata 2017-2023, który stanowić będzie podstawowe 
narzędzie prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej 
współpracy ze społecznością lokalną.  

1.2. 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) oraz 
art. 30 ust. 2 pkt. 1a  Ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z 
dnia 04.04.2016) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 
2014-2020 Ministra Rozwoju (MR/H 2014-2020/20(2)08/2016) z dnia 2 sierpnia 2016 r. 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w 
konsultacjach  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli: 
 mieszkańcy gminy; 
 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
 organy władzy publicznej; 
 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

1.4. Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
przeprowadzono w terminie od 24.10.2016 do 23.11.2016 roku. 
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1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
przeprowadzono w formie: 

 zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres e.filipiak@mszana.pl lub drogą korespondencyjną na adres: 
Urząd Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna z 
dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 24.10.2016 roku do 23.11.2016 roku; 

 zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 
opinii była pani Ewa Filipiak, Urząd Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, 
pokój nr 42, adres poczty elektronicznej: e.filipiak@mszana.pl, w godzinach pracy 
urzędu; 

 spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 17.11.2016 roku w godz. 10:00 – 11:30 
w Urzędzie Gminy Mszana Dolna. 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Mszana Dolna zamieszczono na 7 dni 
przed rozpoczęciem konsultacji tj. 17 października 2016 roku zgodnie z zapisami 
ustawy o rewitalizacji:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Mszana Dolna 
http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/get/id,1246182.html  

 na stronie internetowej gminy Mszana Dolna (w folderze „Rewitalizacja”); 
 w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 

informacyjnej w Urzędu Gminy Mszana Dolna. 

Rysunek 1 Fragment BIP gminy Mszana Dolna z informacją o konsultacjach społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mszana Dolna 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie gminy Mszana Dolna, diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”; 
 na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”; 
 w Urzędzie Gminy Mszana Dolna, ul. Spadochroniarzy 6, pok. nr 42 w godzinach 

pracy urzędu. 

http://bip.malopolska.pl/ugmszanadolna/Article/get/id,1246182.html
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2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji – poza oparciem się o szczegółowe dane 
statystyczne, których zakres został zdefiniowany w Ustawie o rewitalizacji - były wyznaczane w 
procesie partycypacji społecznej opartej m.in. na badania jakościowych i ilościowych (ankiety 
CAWI i badania fokusowe) oraz warsztatach rewitalizacyjnych z mieszkańcami. Pozwoliło to na 
zdiagnozowanie kluczowych problemów społeczno-gospodarczych w gminie Mszana Dolna oraz 
naniesienie ich skali i intensywności, w układzie jednostek urbanistycznych, na mapę całej 
gminy. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji pozwoliły na zweryfikowanie na ile rekomendacje 
zgłaszane we wcześniejszych etapach przez stronę społeczną oraz przedstawicieli samorządów 
odpowiadają na potrzeby mieszkańców. Szeroki proces uspołecznienia etapu diagnostycznego 
zaowocował niewielką liczbą zgłaszanych uwag. 

Podczas trwania konsultacji projektu uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nie wpłynęły żadne uwagi. W finalnej wersji Diagnozy 
dokonano jedynie nieznacznych korekt językowych i redakcyjnych pozostających bez wpływu na 
opis obszarów. 

2.1. Spotkanie konsultacyjne 

Spotkanie konsultacyjne, otwarte dla mieszkańców Gminy i zainteresowanych 
podmiotów miało miejsce 17 listopada 2016 r. w godz. 10:00 – 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy 
Mszana Dolna, na Sali obrad. W spotkaniu wzięły udział 7 osób. 

Podczas spotkania przedstawiono wyznaczony obszar zdegradowany i obszar 
rewitalizacji oraz metodologię wyznaczania tych obszarów. Uczestnicy zapoznali się z projektem 
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
gminy Mszana Dolna oraz formularzem zgłaszania uwag.  

Uczestnicy spotkania byli zainteresowani przede wszystkim aspektami prawnymi 
rewitalizacji, zatem zaprezentowano najistotniejsze uregulowania zawarte w ustawie o 
rewitalizacji. W trakcie spotkania wpłynęły dwa pytania: 
Pytanie drugie: Skąd pochodziły dane do Diagnozy? 
Diagnoza, która została przeprowadzona na podstawie wiarygodnych i mierzalnych danych 
pozyskanych z: Urzędu Gminy Mszana Dolna i jednostek organizacyjnych m.in. Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszanie Dolnej, Gminnej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej; Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; Komendy Powiatowej Policji w Limanowej; Głównego 
Urzędu Statystycznego; Starostwa Powiatowego w Limanowej. 

Pytanie drugie: Czy gmina planuje ustanowić Specjalną Strefę Rewitalizacji?  
Odpowiedz: Nie. Ustanowienie na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji będzie 
możliwe dopiero po uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji i zgodnie z jego ustaleniami. 
Pytanie trzecie: Jakiego typu projekty mogą być realizowane w ramach rewitalizacji? 
Odpowiedz: Do przykładowych typów projektów realizowanych w ramach rewitalizacji należą 
projekty, które będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym 
przede wszystkim dotyczące: 

 przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z 
przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:  
o placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i 

inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),  
o obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),  
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o obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej 
mieszkańców,  

o obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;  
 budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury 

kultury;  
 działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. 

zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);  
 zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni 

publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);  
 modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę 

zewnętrzną;  
 modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. 

odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, 
klatki schodowe i korytarze, windy). 

Pytanie czwarte: W jaki sposób wyłoniono obszary zdegradowane? 
Dla przestrzennego określenia problemów i potencjałów wyznaczono jednostki 

urbanistyczne zgodne z sołectwami. Podział ten umożliwił przeprowadzenie analizy 
zróżnicowania wewnątrzgminnego. Przeprowadzono diagnozę wskaźników opisujących 
negatywne zjawiska społeczne takie jak: zakres korzystania z pomocy społecznej, ubóstwo, 
przestępczość, niski poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niewielka 
dostępność podstawowych usług w dziedzinie oświaty, zdrowia, kultury, a także dokonano 
analizy zjawisk techniczno-środowiskowych dokonano w oparciu o: czynniki techniczne, 
środowiskowe, gospodarcze, przestrzenne i techniczne. Jednostki urbanistyczne, dla których 
społeczny wskaźnik syntetyczny miał wyższą wartość niż wartość średnia dla gminy, zostały 
uznane zdegradowane, pod warunkiem występowania w nich dodatkowo co najmniej jednego z 
następujących negatywnych zjawisk techniczno-środowiskowych. 

2.2. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

W trakcie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne formalne uwagi ani dalsze pytania. W 
ramach autopoprawki Urzędu Gminy: 

 dokonano korekt redakcyjnych, 
 w projekcie uchwały poprawiono tytuł załącznika nr 2 na zgodny z tytułem w załączniku. 

2.3. Konkluzje 

Ostateczny kształt obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest zgodny z opisem 
przedstawionym w Diagnozie zjawisk społeczno-ekonomiczno-przestrzennych Gminy Mszana 
Dolna wraz ze wskazaniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 


