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1. Wstęp 

Partycypacja społeczna odgrywa istotną rolę w tworzeniu i wdrażaniu Gminnych Programów 

Rewitalizacji. 

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkaoców Gminy Bolesław na temat granic 

wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest niezbędne przed przystąpieniem do opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji. Dokument ten stanowid będzie podstawowe narzędzie 

prowadzenia rewitalizacji, zapewniające kompleksowośd działao prowadzonych w ścisłej współpracy 

ze społecznością lokalną. 

1.2. Podstawa prawna 

Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  

9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2018 poz. 1398, t.j.) oraz zgodnie z „Wytycznymi  

w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” (MR/H 2014-

2020/20(2)08/2016) opracowanymi przez Ministra Rozwoju w sierpniu 2016 roku. 

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

 mieszkaocy gminy; 

 mieszkaocy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystych nieruchomości  

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzid na obszarze gminy działalnośd gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzid na obszarze gminy działalnośd 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 Paostwa. 

1.4. Termin konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu uchwały wyznaczającego obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji przeprowadzono w terminie od 7 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Ogłoszenie  

o konsultacjach zostało opublikowane w dniu 1 sierpnia 2019 r. 

1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie: 

 wywiadów z liderami społecznymi, które zostały przeprowadzone w dniu 14 sierpnia 2019 r.; 

wywiadu udzielili Radni i Sołtysi; 
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 zbierania uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy (ul. Główna 58, 32-329 Bolesław) w trakcie 

trwania konsultacji w godzinach urzędowania, osoba odpowiedzialna: p. Bożena Szlęzak-

Gajewska, pok. 7, tel. (32) 64 24 501 wew. 108; 

 zbierania uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego (dostarczenie drogą elektroniczną na adres info@odpady.biz.pl, drogą 

korespondencyjną na adres Wykonawcy: IGO Sp. z o.o., ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice lub 

bezpośrednio do sekretariatu Urzędu Gminy Bolesław). 

 

Informację o konsultacjach projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem 

konsultacji tj. 1 sierpnia 2019 roku zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolesław oraz 

 w sposób zwyczajowo przyjęty: na stronie internetowej Gminy Bolesław oraz na tablicy 

ogłoszeo. 

Materiały tj. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Bolesław, t.j.: „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji” oraz formularz konsultacyjny dostępne były:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolesław oraz na stronie internetowej Gminy 

Bolesław, jako załącznik ogłoszenia o konsultacjach społecznych; 

 w Urzędzie Gminy Bolesław, przy ul. Głównej 58, w godzinach pracy Urzędu. 
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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 wykonanej w trakcie przygotowywania rewitalizacji w 2015 roku. 

Przeanalizowano ponownie wskazane przez mieszkaoców uwarunkowania i dokonano aktualizacji 

wskaźników. Proces ten ponownie wskazał sołectwo Bolesław, jako obszar wymagający interwencji  

w największym stopniu.  

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 

mieszkaoców.  

Podczas trwania konsultacji projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wpłynęło 14 wypełnionych formularzy konsultacyjnych. 

Wszystkie zawierały zdecydowanie pozytywną ocenę doboru granic obszaru rewitalizacji.  

W formularzach dodatkowo wskazywano na koniecznośd przekształcenia centrum Bolesławia  

w kierunku wykorzystania na cele społeczne. Również w trakcie wywiadów nie pojawiały się 

wątpliwości dotyczące granic obszaru rewitalizacji. Liderzy społeczni znali korzyści płynące  

z zaprojektowania rewitalizacji i popierali ustanowienie obszaru rewitalizacji w centrum sołectwa 

Bolesław. 

W związku z powyższym nie wprowadzono żadnych zmian w treści konsultowanych 

dokumentów. 


