
 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno wraz z załącznikami 

 

 

 Zgodnie z art. 11 ust. 3 oraz w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje 

społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pilźnie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno wraz z załącznikami, które 

miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących 

wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 06.02.2017 r. do dnia 08.03.2017 r.  

w następujących formach: 

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze 

można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@gminapilzno.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”.  

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Pilźnie, ul. Rynek 6,  

39-220 Pilzno, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszarów”.  

c) bezpośrednio do pok. nr 4, w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie w godzinach 

pracy Urzędu.  

3. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 22.02.2017 r.  

o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Pilźnie (w sali Urzędy Stanu Cywilnego). Na 

spotkaniu przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, a także zapewniona została możliwość złożenia uwag i opinii. 

4. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie,  

ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno, w pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu. 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych 

ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 10 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem konsultacji, a więc co najmniej 7 dni wcześniej, tj. 27.01.2017 r. w następujących 

formach: 

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.pilzno.un.pl/bip w zakładce Rewitalizacja w Gminie Pilzno), 

- na stronie internetowej Gminy Pilzno (www.pilzno.um.gov.pl w sekcji Aktualności), 

- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pilźnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami,  

tj. mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Pilzno i mapą 

poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pilzno a także  Diagnoza na 

potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Pilzno, dostępne były od 06.02.2017 r.: 

- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Pilźnie, ul. Rynek 6,  39-220 Pilzno, 

w pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu;  

- w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.pilzno.un.pl/bip w zakładce Rewitalizacja w Gminie Pilzno). 

 

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikami było 

otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 22.02.2017 r.  

o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Pilźnie.  

 Podczas spotkania przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość 

przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi 

propozycjami dotyczącymi obszarów. 

 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęło 6 uwag 

i/lub wniosków zgłoszonych na dwóch formularzach zgłaszania uwag. Wszystkie uwagi i/lub 

wnioski były podpisane oraz złożone na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały 

rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia była Burmistrz Pilzna. 

 Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz  

z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem  

do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1. 
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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych 

projektu Uchwały Rady Miejskij w Pilźnie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy 

Pilzno wraz z załącznikami 

 

Lp. Zgłaszający 

Część 

dokumentu  

do którego 

odnosi się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  
Arkadiusz 

Szypuła 

Tabela 2 

"Potencjały 

lokalne  

w podziale na 

jednostki 

referencyjne na 

terenie Gminy 

Pilzno" 

Dotyczy  miejscowości Połomia 

"1. Rozwinięta infrastruktura 

drogowa;  

2. Położenie przy ważnych 

szlakach komunikacyjnych (droga 

międzynarodowa E371 i droga 

krajowa nr 19);  

3. Tereny atrakcyjne przyrodniczo;  

4. Aktywność społeczeństwa 

lokalnego (Ludowy Klub 

Sportowy ISKRA, Klub Sportowy 

Płomień Połomia, OSP w Połomi, 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc, 

Stowarzyszenie „Odnowa Wsi”, 

Stowarzyszenie „Dawne Wieki”);  

5. Zaplecze naukowe (Zespół 

Szkół ks. kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Połomi)" 

Walory przyrodnicze (otoczenie lasów) 

2. Tereny atrakcyjne przyrodniczo. 

3. Potencjał do rozwoju agroturystyki 

oraz turystyki letniskowej. 

4. Położenie w oddaleniu od głównych 

tras komunikacyjnych (z daleka od 

zgiełku, hałasu i zanieczyszczeń)." 

 

UZASADNIENIE: 

Propozycję zmiany obecnego zapisu do 

projektu Uchwały motywuję tym, iż 

zawarty cytowany zapis w Tabeli nr 2 

jest błędny rzeczowo . Miejscowość 

Połomia nie znajduje się na trasie drogi 

E371 oraz drogi krajowej nr 19, nie 

działają również wymienione 

stowarzyszenia, kluby sportowe oraz ZS 

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Uwaga uwzględniona. 

 

Cytowany zapis w tabeli nr 2 "Potencjały lokalne  

w podziale na jednostki referencyjne na terenie 

Gminy Pilzno" odnoszący się do potencjałów 

sołectwa Połomia stanowi błąd rzeczowy, w związku 

z czym uwagę uwzględniono i zmieniono zapis na 

proponowany przez wnioskodawcę.  
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2.  

 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji. 

 

- 

Zawarcie w diagnozie Analizy SWOT - 

mocnych, słabych stron Gminy Pilzno 

oraz szans i zagrożeń.  Należy zaznaczyć 

potencjał Gminy pod względem 

turystyki rekreacyjnej na powstającym w 

ramach rekultywacji Zalewie Pilzno (do 

2025 roku), turystyce letniskowej 

(Jaworze Dolne) oraz potencjale 

gospodarczym (Błonia, tereny okalające 

obwodnicę Pilzna oraz planowaną 

północą obwodnicę Pilzna). 

Zagrożeniem są min. migracje ludności, 

ujemny przyrost naturalnych w 

niektórych miejscowościach gminy (na 

podstawie danych statystycznych). 

 

UZASADNIENIE: 

Zawarcie analizy SWOT w formie tabeli 

umożliwi właściwe zdefiniowanie 

potrzeb i celów Gminy Pilzno w ramach 

rewitalizacji gminy. Analiza SWOT 

może być podsumowaniem ogólnej 

diagnozy w ramach rewitalizacji 

obszarów zdegradowanych 

Uwaga nie uwzględniona: 

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji opracowano diagnozę służącą 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji wykorzystując obiektywne i 

weryfikowalne mierniki i metody badawcze 

dostosowane do lokalnych uwarunkowań.  

Analiza SWOT nie jest wymaganym elementem 

dokumentu.  

W związku z powyższym wniesioną uwagę 

postanowiono odrzucić.  

3.  

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

Dotyczy miejscowości Pilzno - 

obszar II 

1. Bezpośrednie sąsiedztwo dobrze 

rozwiniętego obszaru Starego 

Miasta Pilzna; 

Dopisanie kolejnych punktów do 

obecnego zapisu: 

1. Baza sportowa (Orlik 2012, Hala 

sportowa przy Publicznym Gimnazjum 

im. Obrońców Ojczyzny w Pilźnie, 

stadion Rzemieślnika Pilzno); 

Uwaga uwzględniona: 

 

Uwaga jest merytorycznie poprawna, w związku  

z czym proponowany zapis został uwzględniony  

w dokumencie.  
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i obszaru 

rewitalizacji. 

 

Tabela 2 

"Potencjały 

lokalne w 

podziale na 

jednostki 

referencyjne na 

terenie Gminy 

Pilzno" 

2. Rozwinięta sieć drogowa, 

wodociągowa, kanalizacyjna i 

gazowa; 

3. Położenie w dostępie do 

głównych szlaków 

komunikacyjnych w kraju (droga 

krajowa nr 73 i droga krajowa nr 

94); 

4. Bliskość Jeziora Mokrzec. 

2. Potencjał inwestycyjny terenów 

okalających obwodnicę Pilzna; 

3. Lokalizacja planowanej północnej 

obwodnicy Pilzna. 

 

UZASADNIENIE: 

Zmianę motywuję poszerzeniem  

o kolejne punkty zidentyfikowanych 

potencjałów lokalnych miejscowości 

"Pilzno - obszar II. 

4.  
Piotr Król – 

Powiat Dębicki 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji na 

terenie Gminy 

Pilzno oraz mapa 

poglądowa 

obszaru 

rewitalizacji 

Parkosz jako obszar zdegradowany 

nie został ujęty programem 

rewitalizacji 

Ujęcie terenu DPS Parkosz w programie 

rewitalizacji (działki ewidencyjne nr 

926/2, 926/5, 926/9, 820/2, 724/3) 

 

UZASADNIENIE: 

Rewitalizacja obejmować będzie park 

DPS Parkosz i budynek objęty nadzorem 

konserwatora zabytków i udostępnić go 

dla mieszkańców gminy Pilzno w tym 

dla mieszkańców Pilzno – Stare Miasto. 

Park będzie służył jako teren dla 

rekreacji, rehabilitacji i edukacji 

zarówno osób młodych jak i osób 

starszych. Teren będzie dostosowany dla 

korzystania przez osoby 

niepełnosprawne. Obszar rewitalizacji -

Pilzno – Stare Miasto nie posiada takich 

obszernych terenów rekreacyjnych więc 

Uwagi nie uwzględnione: 

 

Obszar rewitalizacji może być podzielony na 

podobszary, jednak co do zasady powinny to być 

przede wszystkim tereny zamieszkałe, co wynika  

z samej definicji rewitalizacji, która stanowi 

kompleksowy proces odnowy adresowany  

w zasadniczej części negatywnym zjawiskom 

społecznym – wyznaczenie parku i budynku nie 

byłoby więc merytorycznie poprawne.  

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. jedną 

z przesłanek do wyznaczenia obszaru rewitalizacji 

jest jego „istotne znaczenie dla rozwoju gminy”, 

ponadto powinien to być obszar, na którym gmina 

planuje prowadzić działania rewitalizacyjne. W 

przypadku gdy koncentracja działań nie jest możliwa 

na wszystkich podobszarach, lepszą strategią wydaje 

się być wyznaczenie tylko jednego obszaru 
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park DPS jest jego uzupełnieniem. 

Rewitalizacja parku polegać ma na: 

- dostosowaniu pomieszczeń DPS do 

realizacji szkoleń, 

- potrzebnej wymianie ogrodzenia oraz 

jego budowie w części wewnętrznej, 

budowie oświetlenia i monitoringu park, 

- budowie budynków rekreacyjnych 4 

altan drewnianych, montażu ławek, 

urządzeń do ćwiczeń i rekreacji dla osób 

niepełnosprawnych w tym dwóch 

huśtawek specjalistycznych dla wózków, 

renowacji alejek oraz utworzeniu ścieżki 

edukacyjnej, gospodarce drzewostanu 

łącznie z pielęgnacją i nasadzeniem oraz 

zmianą szaty roślinnej. Odbudowie 

oczek wodnych, zakupie tablic 

informacyjnych, 

-utworzeniu 8 miejsc parkingowych dla 

niepełnosprawnych, 

-zakupie sztalug i materiałów 

plastycznych dla warsztatów 

plastycznych w ramach pikników 

rodzinnych, 

- utworzeniu ścieżek do Nordic Walking 

i napowietrznej siłowni. 

Szacowany koszt projektu to 900 tysięcy 

złotych. Zwiększy się wskaźnik 

powierzchni zagospodarowanych pod 

działalność sportową, kulturalną i 

rewitalizacji, a po zakończeniu na nim działań zmiana 

uchwały w przedmiocie wyznaczenia i „przyjęcie” na 

nowy obszar, np. sołectwo Parkosz. 

Ponadto program rewitalizacji powinien cechować się 

koncentracją a zawarte w nim projekty, m.in. 

komplementarnością przestrzenną. 

Niezmiernie trudno byłoby wykazać powiązanie  

i spójność podobszarów rewitalizacji, tj. jednostki 

Pilzno – Stare Miasto, które jest najstarszą częścią 

gminy i jednocześnie ścisłym centrum miasta z 

sołectwem Parkosz, stanowiącym obszar wiejski  

w gminie, charakteryzujący się inną specyfiką.  

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji (art., 15. ust. 1,  

pkt. 5) Gminny Program Rewitalizacji zawiera  

w szczególności listę planowanych podstawowych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych (…) oraz 

charakterystykę pozostałych dopuszczalnych 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wskazane przez 

wnioskodawcę planowane działania zostaną w całości 

lub części uwzględnione w Gminnym Programie 

Rewitalizacji w zakresie przedsięwzięć 

uzupełniających, jeśli będą realizowały kierunki 

działań służące eliminacji lub ograniczeniu 

negatywnych zjawisk.  
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turystyczną (ścieżki edukacyjne)  

o minimum 2,77 ha.  

5.  

Ujęcie terenu DPS Parkosz w programie 

rewitalizacji (działki ewidencyjne nr 

926/2, 926/5, 926/9, 820/2, 724/3) 

 

UZASADNIENIE: 

Działania do podjęcia na terenie 

rewitalizowanego parku: 

- wycieczki edukacyjne dla 

mieszkańców Pilzno – Stare Miasto  

i z obszaru gminy, 

- udostępnienie urządzeń 

rehabilitacyjnych parku dla 

mieszkańców DPS i Pilzno – Stare 

Miasto i z obszaru gminy, 

- organizacja imprez plenerowych, np. 

dni Seniora, 

- organizacja pikników plenerowych ze 

sztuką, plenerów malarskich  

i rzeźbiarskich również dla mieszkańców 

DPS z gminy Pilzno. 

Zadania w ramach profilaktyki zdrowia  

i zdrowego ruchu dla osób, zajęcia 

Nordic Walking pod okiem instruktora. 

Ilość korzystających osób: min.150. 
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6.  

Ujęcie terenu DPS Parkosz w programie 

rewitalizacji (działki ewidencyjne nr 

926/2, 926/5, 926/9, 820/2, 724/3) 

 

UZASADNIENIE: 

Organizacja letnich warsztatów: 

- „Jak bezpiecznie opiekować się osobą 

przewlekle chorą”, 

- „ Obudzić wiarę w społeczną 

przydatność – zwiększenie aktywności 

fizycznej mieszkańców DPS”. 

Zwiększenie wskaźnika korzystających  

z pomocy z tytułu niepełnosprawności. 

Ilość korzystających osób 25.  

 


