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1. WPROWADZENIE 

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

Przedmiotem Raportu jest dostarczenie kompleksowej informacji z przebiegu konsultacji 
społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Tuchów na lata 2016-2023 oraz zaprezentowanie uwag, które wpłynęły od mieszkańców. 

1.1. Przedmiot konsultacji 

Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Gminy Tuchów na temat 
opracowanego dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-2023, 
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 i art. 17 ust. 2 
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. z 2015 r. poz. 1515 - j.t 
ze zm.) oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 
opracowanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (MIiR/H 2014-2020/20(01)/07/2015) w 
lipcu 2015 roku.  

1.3. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 
 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 projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-2023 przeprowadzono w terminie od 6 grudnia 
2016 roku do 5 stycznia 2017. 

Jednocześnie równolegle z rozpoczęciem konsultacji społecznych wystąpiono o 
zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-2023 
do instytucji wskazanych w Ustawie o rewitalizacji. 
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1.5. Forma i tryb konsultacji 

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-2023 przeprowadzono w formie: 

 zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było dostarczyć drogą 
elektroniczną na adres w.chrzanowski@tuchow.pl lub drogą korespondencyjną na 
adres: Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów z dopiskiem 
„Rewitalizacja gminy” od 6 grudnia 2016 roku do 5 stycznia 2017 r.; 

 zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 
opinii był Pan Wiktor Chrzanowski, Urząd Miejski w Tuchowie, ul. Rynek 1, 33-170 
Tuchów, pokój nr 15, adres poczty elektronicznej: w.chrzanowski@tuchow.pl, w 
godzinach pracy urzędu; 

 spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 19 grudnia 2016 r. w godz. 9.00 – 
10.30 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie. Podczas spotkania omówiony zostanie 
projekt Gminnego programu rewitalizacji gminy Tuchów na lata 2016-2023. 

Informacje o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-2023 zamieszczono na 7 dni przed rozpoczęciem 
konsultacji tj. 28 listopada 2016 roku zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Tuchów 
(http://bip.malopolska.pl/umtuchow,a,1262591,konsultacje-spoleczne-dotyczace-
projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-gminy-tuchow-na-lata-2016-2.html); 

 na stronie internetowej gminy Tuchów; 
 w sposób zwyczajowo przyjęty treść ogłoszenia wywieszona została w gablocie 

informacyjnej w Urzędu Miejskiego w Tuchowie. 

Rysunek 1 Fragment BIP gminy Tuchów z informacją o konsultacjach społecznych 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tuchowie 

Materiały tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Tuchów na lata 2016-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne były: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej gminy w zakładce Konsultacje społeczne / 
Programy; 

 na stronie internetowej gminy w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW / Gminny program 
rewitalizacji; 

 w Urzędzie Miejskim w Tuchowie, ul. Rynek 1, pok. nr 15 w godzinach pracy urzędu. 
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2. PRZEBIEG KONSULTACJI 

W procesie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuchów na lata 2016-
2023 zdecydowano się na szeroki proces uspołecznienia oraz włączenia i zaangażowania 
mieszkańców gminy Tuchów w tworzenie Programu. 

Pierwszym etapem były szerokie konsultacje internetowe listy działań i projektów 
rewitalizacyjnych. Moderatorom procesu chodziło o to, by w maksymalnie dużym stopniu 
zaangażować lokalną społeczność w proces współdecydowania o kierunkach podejmowanych 
działań. z tego względu zdecydowano się na zamieszczenie na specjalnym formularzu wstępnej 
listy zadań rewitalizacyjnych z prośbą o: 

 wskazanie 3 zadań priorytetowych dla rozwiązania zdiagnozowanych problemów 
społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych; 

 wskazania zadań dodatkowych, ważnych z punktu widzenia respondenta, a 
nieujętych na wstępnej liście. 

Działanie to miało na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w proces 
współdecydowania o wyborze najważniejszych zadań i projektów, które będą w jak 
największym stopniu odpowiadać na społeczne zapotrzebowanie i wpływać na poprawę sytuacji 
na obszarach uznanych za wymagające rewitalizacji. 

W ten sposób opracowano listę działań i projektów rewitalizacyjnych, które udało się – w 
drodze konsultacji – ułożyć w sposób obrazujący priorytety i oczekiwania lokalnej 
społeczności gminy Tuchów. 

Ostatnim elementem partycypacji były warsztaty rewitalizacyjne, na które zaproszono 
lokalnych liderów. W ich trakcie – analizując uzyskane wyniki dotyczące hierarchicznego układu 
zadań – zastanawiano się nad priorytetami w zakresie działań rewitalizacyjnych, które zostały 
zasygnalizowane przez lokalną społeczność.  

W ten sposób zdefiniowano wizje rewitalizacji, cele strategiczne i wiodące 
kierunki interwencji, które wynikają ze wszystkich wcześniejszych etapów konsultacji 
społecznych i są ujęte w formie ostatecznej listy projektów rewitalizacyjnych. Dodatkowo 
przedmiotem warsztatów było znalezienie lokalnych liderów, którzy mogliby propagować ideę 
rewitalizacyjną wśród mieszkańców i umieliby wciągnąć lokalną społeczność do aktywnych 
działań na rzecz swoich „małych ojczyzn”. W trakcie warsztatów udało się także opracować 
założenia wiodących projektów rewitalizacyjnych i przekazać je pracownikom Urzędu Miejskiego 
do dalszego (formalnego) opracowania, tak aby mogły być wdrożone w życie w najbliższym 
czasie (z uwzględnieniem posiadanych środków finansowych). 

2.1. Spotkanie informacyjne 

Spotkanie informacyjne odbyło się 19 grudnia w Urzędzie Miejskim w Tuchowie. W 
spotkaniu wzięły udział 2 osoby, w tym 1 zgłosiła dodatkowe zadania dot. zagospodarowania 
centrum Dąbrówki Tuchowskiej    

2.2. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych 

Na formularzu konsultacyjnym została zgłoszona 1 uwaga – zgłoszenie zadania. W 
tabeli zebrane zostały uwagi zgłoszone na etapie konsultacji społecznych Programu – zgłoszenie 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz autopoprawka Urzędu Miejskiego dot. terminu realizacji 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego oraz drobne korekty stylistyczne. 
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Tabela 1 Zestawienie uwag zgłoszony na etapie konsultacji społecznych 
Lp. Nazwa instytucji 

zgłaszającej 
uwagę / Imię i 
nazwisko osoby 

zgłaszającej 

Treść uwagi Treść proponowanej zmiany Uzasadnienie zgłaszanej uwagi Rozstrzygnięcie  

1. Wiktor Chrzanowski  Zmiana terminu 
realizacji 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego  

Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z 
zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia ścieżki 
rekreacyjnej (str. 83) 
Czas realizacji: styczeń 2018 – grudzień 2020 

Konieczna była zmiana terminu realizacji zadania w 
związku z weryfikacją planowanych przez gminę 
inwestycji i dostosowanie do realnych możliwości 
finansowo-organizacyjnych. 

Uwaga 
uwzględniona 

2. Grzegorz Borgula Zgłoszenia 
przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego 

Wnoszę o wprowadzenie przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego o nazwie Zagospodarowanie terenu 
boiska trawiastego poprzez budowę budynku 
wielofunkcyjnego i infrastruktury towarzyszącej w 
Dąbrówce Tuchowskiej Przedmiotem zadania powinno 
być: Zagospodarowanie terenu boiska trawiastego, który 
może zostać przeznaczony na cele kulturalne, społeczne, 
działalności OSP i rekreacyjno-sportowe poprzez budowę 
budynku wielofunkcyjnego i infrastruktury towarzyszącej 
co pozwala na kompleksowe wykorzystanie obszaru 
rewitalizacji zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i 
środowiskowym. 
Przedmiotem projektu jest rewitalizacja przestrzeni 
publicznej w centrum m. Dąbrówka Tuchowska. 
Zagospodarowanie części działki nr 374/4 boiskiem 
użyteczności publicznej na cele rekreacyjno-sportowej dla 
wszystkich mieszkańców w tym boisko, bieżnia, siłownia 
w plenerze, zagospodarowanie terenów zieleni plus 
elementy małej architektury typu ławki i oświetlenie, 
budowa budynku wielofunkcyjnego przeznaczonego na 
cele kulturalne, społeczne organizacji NGO, działalności 
OSP, działalności sołtysa, rady sołeckiej. 
Zagospodarowanie części działki nr 374/4 infrastrukturą 
parkingową dla celów Caravaningu, mini park&ride 
mogące być wykorzystane jako nieodpłatne lub odpłatne. 
Celem podejmowanych działań jest podniesienie 
standardu i jakości infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej w m. Dąbrówka Tuchowska, a zarazem w 
gminie Tuchów i poszerzenie oferty spędzania wolnego 
czasu. 

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji bez wskazania 
przedsięwzięć poprawy warunków jest 
bezsensowne. Wpisanie tego przedsięwzięcia 
kompleksowo oddziałuje na sferę społeczną, 
infrastrukturalną jak również gospodarczą i 
środowiskową. 
Przedsięwzięcie stworzy warunku do rozwoju i 

działania organizacji NGO w tym OSP, utworzenie 
miejsca pełniącego formę czytelni czy doraźnej filii 
biblioteki wpłynie na poprawę czytelnictwa, 
infrastruktura sportowa poprawi warunki uprawiania 
sportu, który integruje mieszkańców. OSP 
posiadająca poprawne warunki lokalowe i 
lokalizacyjne będzie mogła odpowiednio reagować 
na interwencje, które w miejscowości Dąbrówka 
Tuchowska wykazują największy wskaźnik na 1 000 
mieszkańców. Przedsięwzięcie to uzupełni braki 
infrastrukturalne.  Zadanie to wpisuje się w 
ogólnopolski program poprawy bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym, a zwłaszcza skutków wypadków 
drogowych. 

Uwaga 
uwzględniona 
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2.3. Opiniowanie dokumentu w trybie art. 17, ustęp 2, tiret 4 a i b. 

Zgodnie z zapisami art. 17, ustęp 2, tiret 4 a i b. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji opracowany dokument przekazano instytucjom wskazanym w Ustawie do 
opiniowania. Zestawienie instytucji do których wysłano dokument oraz konkluzję uzyskanej 
odpowiedzi zamieszczono w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Zestawienie instytucji opiniujących Gminny Program Rewitalizacji wraz z 
konkluzją opinii 

Lp. Instytucja Konkluzja opinii 

1. Zarząd Powiatu Tarnowskiego Pozytywna 

2. Zarząd Województwa Małopolskiego Pozytywna 

3. Wojewoda Małopolski Pozytywna 

4. Wojewódzki Sztab Wojskowy Pozytywna 

5. Karpacki Oddział Straży Granicznej Pozytywna (na podstawie art. 
18 ust. 3) 

6. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Pozytywna (na podstawie art. 

18 ust. 3) 

7. Wojewódzka Komenda Policji w Krakowie Pozytywna (na podstawie art. 
18 ust. 3) 

8. Komenda Miejska PSP Pozytywna (na podstawie art. 
18 ust. 3) 

9. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Pozytywna 

10. Tauron Dystrybucja Pozytywna 

11. Polska Spółka Gazownictwa Pozytywna 

12. Orange Polska Pozytywna (na podstawie art. 
18 ust. 3) 

13. Spółka Komunalna Dorzecze Białej Pozytywna 

14. Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie Pozytywna 

15. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Pozytywna 

16. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Pozytywna 

17. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Pozytywna 

18. Powiatowy Geolog Pozytywna 

19. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Pozytywna 

20. Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Pozytywna (na podstawie art. 
18 ust. 3) 

21. Gaz-System Pozytywna (na podstawie art. 

18 ust. 3) 

22. Komenda Miejska Policji  Pozytywna (na podstawie art. 

18 ust. 3) 

23. Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozytywna 

24. Polskie Koleje Państwowe S.A. Pozytywna 

25.  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  Pozytywna 

2.4. Konkluzje 

Ostateczny kształt i zawartość dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Tuchów na lata 2016-2023 stanowi załącznik do Raportu. 

 


