RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY CZEMIERNIKI
W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO
I OBSZARU REWITALIZACJI GMINY CZEMIERNIKI
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1. Przedmiot i podmiot konsultacji
Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Czemierniki. Podmiotami konsultacji byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze
obszaru Gminy Czemierniki. Konsultacje prowadzone były zgodnie z wytycznymi
Ustawy z dn. 9 października o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777).

2. Cel konsultacji
Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania
mieszkańcom oraz interesariuszom z terenu Gminy Czemierniki proponowanego
zasięgu obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wraz z możliwością
zgłaszania uwag i sugestii do wyznaczonego obszaru.

3. Organizacja i przebieg konsultacji
Konsultacje społeczne prowadzone były od 02.11.2016 r. do 25.11.2016 r.
O rozpoczęciu konsultacji oraz o formach, w jakich były prowadzone poinformowano
w terminie 7 dni przed dniem ich przeprowadzenia poprzez Obwieszczenie Wójta
Gminy Czemierniki z dnia 25.10.2016 r. oraz zamieszczenie ogłoszenia na stronie
podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Przeprowadzone konsultacje
skierowane były do szerokiego grona osób, a w szczególności do mieszkańców,
przedsiębiorców oraz przedstawicieli organizacji społecznych. Wszelkie niezbędne
materiały do konsultacji tj. projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, Załącznik nr 1. Mapa w skali 1:5000
z wyznaczonym obszarem zdegradowanym, obszarem do rewitalizacji, Diagnoza
uwarunkowań społeczno-gospodarczo przestrzennych Gminy Czemierniki służąca
delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, Załącznik nr 1 Raport
z badania ankietowego oraz formularz zgłaszania uwag dostępne były na stronie
internetowej Urzędu Gminy Czemierniki, BIP oraz w siedzibie Urzędu.
Formami przeprowadzonych konsultacji społecznych były:
1. Zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Formularz został umieszczony na stronie
Gminy Czemierniki w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
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Czemierniki pod adresem internetowym: http://czemierniki.eu/. Wypełnione czytelnie
formularze można było dostarczyć:
a)

drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@czemierniki.eu wpisując w tytule

„Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji”,
b)

drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Czemiernikach, 21-306

Czemierniki, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie
wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji”,
c)

bezpośrednio do pok. 6 w budynku Urzędu Gminy w Czemiernikach w godzinach

pracy Urzędu.
2.

Otwartej debaty publicznej dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji, podczas

której omówiony został projekt uchwały Rady Gminy Czemierniki w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Czemierniki oraz istniała możliwość wyrażania uwag, opinii i propozycji oraz składania
ich do protokołu; spotkanie odbyło się w budynku OSP w Czemiernikach (ul. Zamkowa
11), w dniu 9 listopada br. o godzinie 10.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Czemiernikach,
ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki w pok. nr 6 w godzinach pracy Urzędu.
W trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone 2 uwagi, której treść, uzasadnienie
oraz odniesienie się została zestawione w tabeli poniżej.
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Lp.

1.

2.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga

Diagnoza uwarunkowań
społeczno-gospodarczoprzestrzennych Gminy
Czemierniki służąca
wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji –
Tabela 10 – Wyniki analizy
przeprowadzonej dla sfery
przestrzenno -funkcjonalnej

Diagnoza uwarunkowań
społeczno-gospodarczoprzestrzennych Gminy
Czemierniki służąca
wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji –
Tabela 9 – Wyniki analizy
przeprowadzonej dla sfery
technicznej

Forma zgłoszenia
uwagi

Treść uwagi

Debata publiczna, która
odbyła się 9 listopada
2016 r.

W zakresie
nieuporządkowanych
i wymagających
interwencji przestrzeni
publicznych nie
uwzględniono działek nr:
174 i 179 w miejscowości
Czemierniki. Działki
znajdują się w zasobie
gminy i znalazły się w
obrębie wskazanego
obszaru rewitalizacji.

Debata publiczna, która
odbyła się 9 listopada
2016 r.

W zakresie budynków
użyteczności publicznej,
które wymagają
najpilniejszej potrzeby
znajduje się budynek
Przedszkola Publicznego
w Czemiernikach.
W dokumencie należy
podkreślić, że ze względu
na stan techniczny oraz
zdiagnozowane potrzeby
interwencja w zakresie
tego budynku ma
charakter priorytetowy.

Uzasadnienie
Z uwagi na usytuowanie
niewykorzystanego terenu
w łatwo dostępnej lokalizacji
(niemal w ścisłym centrum
miejscowości)
z uporządkowanej przestrzeni
publicznej mogliby korzystać
zarówno mieszkańcy obszaru
rewitalizacji, jaki i całej gminy.
Postuluje się uporządkowanie
i zagospodarowanie przestrzeni
publicznej w celu stworzenia
miejsca spędzania wolnego
czasu, zabawa dla dzieci,
integracji mieszkańców.
Budynek Przedszkola
Publicznego w Czemiernikach
został ujęty wśród budynków
o złym stanie technicznym
wymagających interwencji.
W dokumencie trzeba wyraźnie
wyartykułować, że
przeprowadzenie prac
w zakresie tego budynku ma
charakter priorytetowy
i będzie oddziaływać nie tylko
na teren obszaru rewitalizacji,
lecz całej gminy.

Odpowiedź

Uwaga
uwzględniona.

Uwaga
uwzględniona.
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4. Podsumowanie konsultacji
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Czemierniki zgłoszone zostały 2 uwagi. Obie zostały zgłoszone podczas
otwartej debaty publicznej, która odbyła się 09.11.2016 r. w OSP w Czemiernikach.
Uwagi

nie

odnosiły

się

do

kształtu

i

wielkości

wyznaczonego

obszaru

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Pierwszy postulat dotyczył uszczegółowienie
zapisów

Diagnozy

zjawisko

społeczno-gospodarczo-przestrzennych

Gminy

Czemierniki służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Natomiast drugi odnosił się do propozycji ewentualnego uwzględnienia przedsięwzięć
rewitalizacyjnych możliwych do realizacji na wyznaczonym obszarze.
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