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Z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu RewitalŁacji Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023

Przedmiotem konsultacji byŁ projekt Gminnego Programu Ręwitalizacji, opracowanego
zgodnie z zapisami Ustawy z dnia9 pażdziemika 2015 r. o rewitalizacji,

Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projekfu Gminnego
Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z wymogami Ustawy o rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 27 lutego
2017 r, Podstawowymi formami konsultacji były:

. zbięranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej zapomocąformularzy;

. zbieranie uwag ustnych;

. aŃiety.

Projekt Gmirrrrego Programu Rewitalizacji był dostępny od dnia 28 stycznia 2017 na stronie
podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,295914,2017 .html, stronie intemetowej
Gminy www.rewitalizacja.piwniczna.pl oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój.

Formularz zgłaszania uwag i ankieta były dostępne od dnia 28 stycznia 2017 na stronie
podmiotowej Gminy w BiuleĘnie Informacji Publicznej
hĘ://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,ż959I4,2017.html, stronie internetowej
Gminy www.rewitalizacja.piwniczna.pl oraz w pokoju rrr 18 Urzędu Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdrój. Formularz i ankietę było można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy
Piwniczna-Zdtoj, w pokoju nr 18.

Wypełnione formularze i ankiety można było przesłać na adres poczty elektronicznej
amajocha@piwniczna.pl (z dopiskiem ,rAnkieta konsultaryjnao', "Formularz zgłaszania
uwag") |ub złożyó na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój
w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2017 r.
Składanie uwag ustnych było także możliwe w pokoju 18 Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna-
Zdrój w godzinach pracy Urzędu w okresie od 28 s§cznia do 27 lutego 2017 roku.

Ponadto, 13 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Piwniczna-Zdroj zorganizowano dwa
spotkania konsultacyj ne informacyj no -konsultacyj ne konsultacyj ne :

. o godzinie 11.00 dla członków organizacji pozarządowych do§czące projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z zapisarni Ustawy
o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r.

o o godzinie 12.00 dla mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój, w szczególności dla
mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałych zainteresowanych podmiotów,

Projekt pn. ,,Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Piwnicznej-Zdroju"
został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2074 - 2020

Fundusze
Europejskie
Ftmat lethnie".ng

u''**:#*?§.T: E





G m inny P r o gr am Rew it al iz acj i pr oj ekt
Raport z konsultacji spolecznych

doĘczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie
z zaplsami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 paździemika 2015r.

Spotkania miały na celu przybliżenie najważniejszych wniosków płynących z
przeprowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji, przedstawienie podstawowych założeń
Gminnego Programu Rewitalizacji oraz podsumowanie konsultacji projektu Gminnego
Programu Rewitalizacj i.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

1. Ankiety konsultacyjne

Do 27 lutego nie wpłynęłażadna ankieta konsultacyjna.

2, Uwagi zebrane poprzez formularze zg|aszania uwag

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 formularze, na których zgłoszono uwagi do projektu
Gminnego Programu Rewitalizacj i,

Formularz nr 1:

Część dokumentu, do
którego zgloszona iest
uwaga (fragment oraz

strona dokumentu)

Treść uwagi /
sugestii

Uzasadnienie uwagi /
sugestii

Stanowisko wobec uwagi

Rozdział 15 - załącnik
graficzny

Konieczna jest
zmiana załącznlka
graficznego w
rozdzialę 15 -
dostosowanie do
ostatecarej lis§
przedsięwzięć,
poprawa czytelności

Dostosowanie do
ostatecznej liczby
przedsięwzięć, usunięcie z
dokumentu głównego i
dołączenie jako odrębny
załącznIk w celu poprawy
jego czytelności

Uwaga została
uwzględniona
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Formularz nr 2:

Część dokumentu, do
którego zgłoszona jest
uwaga (fragment oraz

strona dokumentu)

Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi /
sugestii Stanowisko tvobec uwagi

6.1 Lista podstawowych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych str, 54

Uwzględnienie na liście
podstawowej całego
zakresu projeklu pn."
Uzdrowiska pogranicza
polsko-słowackiego jako
rozpomawalny w skali
Europy obszary realizacji
turystyki zdrowotnej -
etapi-budowapętli
rowerowej łączącej
miejscowości
uzdrowiskowe Doliny
Popradu"

PĄekt mający na celu
wzmocnienie ftlnkcji
turystycznej rrzdrowisk
pol skiego po gr anicza or az
utworzenie na ich bazie
obszant hrrystyki
zdrowotnej.
W jego ramach
zaplanowano prace
remontowo/odtworzeniow
e 5 odciŃów pętli
rowerowej
zlokalizowanych na
tęrenie gminy, której szlak
przebiega następująco;
Most graniczny (rondo) -
Łomnica Jdrój-
Jarzębaki - Zabanie - ul.
Smigowskie - ul.
Kościuszki - ul.
Kazimięrza Wielkiego -
ul. Daszyńskiego - ul,
szczawnicka - ul. wilcze
DoĘ - Kosarzyska -
Sucha Dolina -Obidza.
1, Modernizacja ciągu

pieszego (dz.nr2956,
294914uL
Szczawnicka -Aleja
Czercz) na odcinku
l000m wrazzplacem
rekreacyjnym

2. Modernizacja drogi
gminnej - ul. Wilcze
DoĘ celem poprawy
bezpieczeństwa dla
ruchu rowerowego.

zakręs zadania dot.
utworzęnie spójnej pętli
rowerowej przebiegaj ącej
przeztęręn gminy
zarówno przezobszar
rewitalizacj i j ak i poza
obszarem.

Urvaga została
ulvzg|ędnion:r
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4.

Ręmont szlaku
turystycznego w
ciągu drogi gminnej
(dz.rr.5423,450l/1,
4501/2,449912,
449913 - Obidza) na
odcinku 550m

Remont szlaku
rowerowego w ciągu
drogi gminnej (dz.nr
92l - ul.
Śmigowskie) na
odcinku 7l0 m

Remont gminnego
szlaku rowerowego w
ciągu drogi gminnej
(dz. nr 534 os.
Zabanie do granicy z
Łomnicą) polegający
na odtworzęniu
nawierzchni na
odcinku 525 m.

5.

6.1

Uwzględnienie na liścię
zadań podstawowych
inwestycji pn."
Modernizacja elewacji
budynku szkoĘ oraz
pokrycia dachu Zespołu
Szkół w Piwnicznej-
Zdroju, ul. Krynicka"

Projekt z$oszony przez
mieszkańców podczas
konsultacji projekfu GPR
w dniu 13.02.20l7r.

Szkoła zlokalizowana jest
poza obszarem
rewitalizacj i (od
wyznaczonego obszaru
dzieli ja rzeka Poprad -połozona jest na
,,przeciwległym brzegu"
rzeki), alę do niej
uczęszczają dzieci
zamieszkujące obszar
rewitalizacji, Poprawa
estetyki, waruŃów
technicznych obiektu
(likwidacja erozji
pokrycia dachu) poprawi
jakość świadczonych
usług.

Uwaga została
uwzględniona

6.1

Zgłoszone przez
mieszkańców na
spotkaniu konsultacyj nym
następujące zadania
inwestycyjne;

1. Rewitalizacja
potoku Czercz,
terenów wzdłuż
chodnika, ławki,
zielen, kosze na
śmieci.

Brak potrzeby
wpisywania na listę,
ponieważ
l. zakres

cyt."Rewitalizacja
potoku Czercz,
terenów wzdłuż
chodnika, ławki,
zięleń, kosze na
śmieci" jest
uwzslednionv w

Urvaga została
uwzględniona

4
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2. Zagodpodarowan
ie,
uporządkowanie
terenu po drugiej
stronie
grillowiska
Dalszy rozwój
grillowiska

Parkingi

Siłownia
zęwnętrmaprzy
placu zabaw dla
dzieci. Bardziej
zróżnicowanego
i innego niz w
innych miejscach
na terenie gminy.

Monitoring
miejsc
zagrożonych
dewastacją

stworzenie w
przedszkolu filii
domu kultury w
celu utworzenia
pracowni
plastycznej,
klubu seniora itp,

stworzenie mini
informacji
furystycznej

Boisko
lekkoatletyczne
przy szkole (ul.
Krynicka),

Tablice
informacyjno-
turystyczre

Remonty,
przebudowy
mostków na
potoku Czercz
(obszar
ręwitalizacii)

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l0"

projekcie
zamieszczonym na
liście zadań
podstawowych pn.

,,Uzdrowiska
pogranicza polsko-
słowackiego jako
rozpomawalny w
skali Europy obszary
realtzacji turysĘki
zdrowotnej -etap i-
budowa pętli
rowerowej teren po
drugiej stronię
grillowiska jest
terenem prywatnym.
Stan istniejący
grilowiska to
zadaszonawiata z
ławkami i stołem,
miejscem na ognisko
z rusżęm, ławki
wokół miejsca
ogniskowego, kosz na
śmieci. PozostĄ
terenprry grillowisku
nad potokiem Czercz,
pozostajejako teren
zielony, do
swobodnego
wykorzystania przez
mieszkańców jeko
miejsce piknikowe. W
ramachzadń
własnych gminy jest i
powinien być w
okresie letnim
systematycznie
wykaszany.
3. Parkingi -

budowa
parkingów
planowana jest
przy budowie
obiektu
przedszkolno-
żłobkowego -
inwestycja
majduje się na
liście zadań
podstawowych
GPR.

ElemenĘ siłowni
zewnętrznej są
obecnię zamontowanę
na istniejącym placu
zabavł przy ul.
Szczawnickiej. Nowy
plac zabaw jest

2.

4.
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5.

ęlemęntem projektu
budowlanego dot.
zagospodarowania
terenu wokół
projektowanego
obiektu przedszkolno-
żłobkowego na
Czerczu.
Pozy,tywnym
zjawiskiem na
obszarze rewitalizacj i
- Czercz, jest niski
poziom
przestępczości i
dewastacji.
zainstalowanie
monitoringu zasadne
będzie przy obiekcie
nowo wybudowanego
przedszkola.
Uwzględnianie na
liściejako realizacja
zadań miękkich
aktywizujących i
integrujących lokalną
społeczrość na
ob szarzę rewitalizacj i.
Uwzględnienie na
liściejako realizacja
zadń miękkich
aktywizujących i
integrujących lokalną
społecmość na
obszarzę rewitalizacj i,
podnoszących
atrakcyjność
turystyczną obszaru
oraz element
edukacyjno-
pomIawczy kierowany
do najmłodszych
dzięci wzmacniający
tożsamość z miejscem
zamieszkania.

Wpisanie na listę
zadań
uzupelniających. Pn
,,Modernizacja biezni
przy stadionie przy
szkole i hali
sponowej (ul.
Krynicka)", Projekt
technicmy został
zlecony w ramach
realizacji zadait
własnych gminy.
wpisanie na liste

6.

7.

8.

9.
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l0.

zadań
uzupełniających jako
zadanie realizowane
na terenie całej
gminy.
Uwzględnienie na
liście zadań
uzupełniających - w
ramach zadait
własnych gminy stan
techniczry obiektów
mostowych jest
monitorowany i w
razie potrzeby
podejmowane są
działania naprawcze.
łączącej miejscowości
uzdrowiskowe Doliny
Popradu".

6.2 CharaktęrysĘka
pozostałych
dopuszczalnych
przedsięwzięć
rewitalizacyjnych str.58

Przeniesienie z lisĘ
uzupełniających
przedsięwzięć na listę
podstawową zadaniapn.
,,Rozbrrdowa i
przebudowa części
budynkrr szkoĘ w
Kosarzyskach z
przeznaczeniemla
działalność
środowiskowego domu
samopomocy wraz z
infr astnrkturą techniczną
tj. przyłączem
energetycznym nn oraz
układem komunikacji
wewnętrznej, na działkach
nr 4405 i 5422 obrębie
ewid. PiwnicmaJdrój,
gm. PiwnicmaJdrói"

Z powstałej infrastruktury
usług, korzystać będą
mogły osoby potrzebujące
zamięszkałę na obszarzę
rewitalizacj i. Utworzenie
ośrodka, ofenrjącego
szersry zakres ushtg
społeczrych, niż wynika
to znazwy projekfu
budowlanego, stworzy
moźliwość stworzęnia
nowych miejsc pracy.

|Urvaga zostala
Iurvzględ niona

6.2 Charaktęrystyka
pozostałych
dopuszczalnych
przedsięwzięć
rewitalizacyj nych str. 60

Usunięcie zlisĘ zadań
projektu
,,Modernizacja
energętyczna budyŃu
Zespołu Szkolno-
Gimnazjalnego w
Łomnicy Zdroju w gminie
Piwnicma -Zdrói"

Projekt nie jest związany
z obszarem rewitalizacji a
jego oddzia§rłanie jest
neutralne.

Uwaga została
urvzględniona

3. Spotkania konsultacyjne

SPotkania odbYłY się 13 lutego 2017 roku w lJrzędzie Miasta i Gminy piwniczna-Zdrój.
Zuwagi na fakt, iz oba spotkania zostały zorganizowane w odstępie godziny, dyskusja
Zre9tęzentantami organizacji Pozarządowych była kontynuowana podczas spotkania
z mieszkańcami. Główne kwestie poruszone przezuczestników spotkania, to poziom rozwoju
infrastrukfurY sPołecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej oraz kwestie efektyrłmego,
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funkcjonalnego i estetYcznego zagospodarowania przestrzeni obszaru rewitalizacj i orazobszarów sąsiednich.

InwestYcje, które zostały wskazane podczas spotkń jako konieczne do realizacji, a wpisujące
się w cele rewitalizacji i mające realny wpływ nu pop.u*ę stanu obszaru."*iiuriru.: i, zostały
ujęte ww, opisanym formularzu przygotowanym przezMiasto i Gminę Piwniczna- Zdrój jako
inwesĘcje konieczle do ujęcia w Gminnym programie Rewitalizacji.

Z uwagi na decYzje oPeratora GPR Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój, inwestycje zgłoszone
podczas spotkania konsultacyjnego;

1, Rewitalizacja potoku Czercz, terenów wzdłuż chodnika , ławki, zieleń, kosze naśmieci.

2, ZagosPodarowanie , uporządkowanie terenu po drugiej stronie grillowiska Dalszyrozwój grillowiska

3. Parkingi

Siłownia zewnętłzna Przy placu zabaw dla dzieci. Bardziej zróżnicowanego i innego
niż w innych miejscach na terenie gminy.

Monitoring miejsc zagrożonych dewastacją

6, RemonĘ, Przebudowy mostków na potoku Częrcz(obszar rewitalizacji)
Nie zostĄ wYodrębnione i wpisane do Gminnego Programu rewitalizacji ponieważ są
elementem inwestYcji większych ujętych w GPR lub stanowią stałe zad,aniawłasne gminy _
uzasadnienię w/w formularzu.

Podczas sPotkań zgłoszono takze cykl działań miękkich, które mogłyby być realizowane
w budYnku Przedszkola w obszarzę Czercz poza godzinami pracy prr.a.rtotu (.rp. w sobotylub w dni powszednie po zamknięciu placówki). ujęto je w Gminnym programie
Rewitalizacji jako ,,Organizacja przez Miejsko-Gminni ośrodek Kultury przedsięwzięć
sPołecznYch, rekreacYjnych, hobbystycznych w budynku przedszkola w godzinach wolnych
od pracy placówki".

Burmi s tr z P iw ni c zn ej - Zdr oj u

Zbigniew Janeczek

MIASTO i GMINA
PIWNICZNA-ZDRÓJ

33-350 Pirnriczna-Zdrój, Rynek 20

4.

5.

Piwniczna- Zdr oj " 02.03 .2O 17 r.
n

t,liczlla-Zdrój




