
 

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania 

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 poz. 1023) 

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno  

na lata 2016–2026 

 

 Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U. z 2017 poz. 1023) Burmistrz Pilzna dnia 16.06.2017 r. wystąpił o zaopiniowanie 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata  

2016–2026 przez: 

1. Zarząd Powiatu w Dębicy – w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu. 

2. Zarząd Województwa Podkarpackiego – w zakresie zgodności z planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa. 

3. Wojewodę Podkarpackiego – w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi 

realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami. 

4. Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej – w zakresie wymagań bezpieczeństwa 

i obronności. 

5. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności. 

6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa 

i obronności. 

7. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Rzeszowie) – w zakresie 

wymagań bezpieczeństwa i obronności. 

8. Komendę Powiatową Policji w Dębicy – w zakresie wymagań bezpieczeństwa 

i obronności. 

9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy – w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej. 

10. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

11. Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. 

12. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów 

kolejowych (Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, Polską Spółkę 

Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, Tauron Dystrybucja S.A. 

Oddział w Tarnowie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, 

Orange Polska S.A., Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

w Rzeszowie, Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, Generalną Dyrekcję Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie). 

13. Komitet Rewitalizacji. 

14. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w zakresie form ochrony 

przyrody. 

15. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu (Delegatura 

w Rzeszowie) – w zakresie form ochrony zabytków. 

16. Starostę powiatu Dębickiego – w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk. 



 

17. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – w zakresie 

zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Burmistrz Pilzna wyznaczył  

14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016–2026. 

 W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie: 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego – opinia pozytywna bez uwag (uchwała nr 

319/6686/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 

2017 r. w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Pilzno na lata 2016-2026). 

2. Wojewodę Podkarpackiego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 03.07.2017 r. (znak: 

I-IV.743.4.16.2017). 

3. Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 23.06.2017 r. (znak: SNZ.9020.15.21.2017.BW). 

4. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów 

kolejowych: 

- Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 20.06.2017 r. (znak: PSG-

W600/DR/ROK/SROK/73/11/1/2017), 

- Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 

20.06.2017 r. (znak: TD/OTR/OMR/2017-06-20/0000002), 

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu – opinia pozytywna 

bez uwag z dnia 21.06.2017 r. (1814OR-PS-WZ.7111.50.2016.8), 

- Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 03.07.2017 (znak: IDR.506.1.87.2017),  

- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie – opinia 

pozytywna bez uwag z dnia 30.06.2017 r. (znak: O.RZ.Z-3.439.23.2017.1.sls). 

5. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu (Delegatura 

w Rzeszowie) – opinia pozytywna z zaleceniem, z dnia 03.07.2017 r. (znak: Rz-

RDZ.5120.23.2017.ZJ). 

6. Starostę powiatu Dębickiego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 03.07.2017 r. (znak: 

WRL.0722.10.2017). 

7. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – opinia pozytywna 

z uwagą z dnia 30.06.2017 r. (znak: ZU-464-5-24/17). 

 Rejestr zbiorczego zestawienia opinii wraz ze zgłoszonymi w ich ramach uwagami i/lub 

propozycjami, a także rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub 

uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1. 

W wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag: Zarząd Powiatu w Dębicy, Bieszczadzki 

Oddział Straży Granicznej, Agencja Wywiadu, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Rzeszowie), Komenda 

Powiatowa Policji w Dębicy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, 

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

w Pilźnie, Orange Polska S.A., Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, Komitet Rewitalizacji, 



 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie), zatem na podstawie art. 18 ust. 3 

ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016–2026. 

 Pismem z dnia 16.06.2017 r. Burmistrz Pilzna wystąpił również do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie co do konieczności 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016–2026 na podstawie art. 47 i art. 

49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.). 

 W piśmie z dnia 03.07.2017 r., znak: WOOŚ.410.1.195.2017.PW.2, Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyjaśnił iż realizacja ustaleń Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016–2026 nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na środowisko w tym na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram dla 

późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

W związku z czym uzgodniony został brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu. 

 



Urząd Miejski w Pilźnie  

ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno 

TEL: 14 672 10 36, 14 680 77 20 

FAX: 14 672 24 91 

 

Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu  

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na lata 2016–2026,  

przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) 

 

Lp. Zgłaszający 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  
Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Krakowie 

(…) dla rzeki Dulczy, nie ujętej na mapach zagrożenia 

powodziowego, zachowuje ważność sporządzone przez 

Dyrektora RZGW w Krakowie opracowanie pn. „określenie 

zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”, stanowiące I 

etap studium ochrony przeciwpowodziowej. Dla rzeki Dulczy 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią są określone na 

podstawie zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q1% 

wyznaczonego w ww. opracowaniu. 

Wskazany na mapie podstawowych kierunków zmian 

funkcjonalno-przestrzennych  teren o funkcji rekreacyjno-

społecznej, zlokalizowany w sąsiedztwie rz. Dulczy, jest 

częściowo położony w obszarach szczególnego zagrożenia 

powodzią (pas o szerokości 7 do 15 m wzdłuż koryta rzeki). 

 

W nawiązaniu do powyższego wnosi się o skorygowanie 

zapisów dotyczących zagrożenia powodziowego, zawartych na 

str. 65 opracowania. 

Uwaga została uwzględniona 

 

W związku z wniesioną uwagą projekt GPR dla Gminy Pilzno 

skorygowany został o uzupełnienie zapisów dotyczących zagrożenia 

powodziowego. Opis na str. 65 GPR uzyskał brzmienie Zgodnie z 

danymi przedstawionymi na mapie 9, część Gminy Pilzno (nie należy 

do niej obszar rewitalizacji) zlokalizowana w dolinie rzeki Wisłoki 

leży na obszarze zagrożenia powodziowego, zgodnie z 

prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi wynoszącym Q 0,2% – 

raz na 500 lat. Należy jednak zaznaczyć, iż dla rzeki Dulczy, nie ujętej 

na mapach zagrożenia powodziowego, zachowuje ważność 

sporządzone przez Dyrektora RZGW w Krakowie opracowanie pn. 

„określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”, stanowiące 

I etap studium ochrony przeciwpowodziowej. Dla rzeki Dulczy 

obszary szczególnego zagrożenia powodzią są określone na podstawie 

zasięgu zalewu wodami powodziowymi Q1% wyznaczonego w ww. 

opracowaniu. Wskazany na mapie podstawowych kierunków zmian 

funkcjonalno-przestrzennych (załącznik nr. 1 do GPR) teren o funkcji 

rekreacyjno-społecznej, zlokalizowany w sąsiedztwie rz. Dulczy, jest 

częściowo położony w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

(pas o szerokości 7 do 15 m wzdłuż koryta rzeki). 

2.  

Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków z siedzibą w Przemyślu 

(Delegatura w Rzeszowie) 

(…) na stronie 45 ww. programu, do listy zabytków 

nieruchomych wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa 

Podkarpackiego znajdujących się na obszarze rewitalizacji 

należy dopisać: dom, ul. Węgierska 5 (d. nr 3), poł. XIX w., nr 

rej. A-158a z dn. 07.07.1978 r. 

Uwaga została uwzględniona 

 

Projekt GPR uzupełniono zgodnie z wniesioną uwagą.   

 


