
 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu Uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce wraz z załącznikami 

 

 

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 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 Gminy Gorzyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce 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 26.09.2016 r. do dnia 26.10.2016 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: rewitalizacja@gminagorzyce.pl, wpisując  

w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji". 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 

39-432 Gorzyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały  

w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji". 

c) bezpośrednio do pok. 6A w Urzędzie Gminy Gorzyce w godzinach pracy Urzędu. 

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się 26.10.2016 r.  

o godz. 14:00 w Remizie OSP Gorzyce. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja 

granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została 

możliwość złożenia uwag i opinii. 

3. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 

39-432 Gorzyce w pok. 6A w godzinach pracy Urzędu. 

 

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

ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem konsultacji, tj. 19.09.2016 r. w następujących formach: 

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.gorzyce.itl.pl/bip), 

- na stronie internetowej Gminy Gorzyce (www.gorzyce.itl.pl) w zakładce 

Rewitalizacja, 

- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gorzyce. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

tj. Diagnozą na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

na terenie Gminy Gorzyce, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego  

na terenie Gminy Gorzyce i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Gorzyce, dostępne były od 26.09.2016 r.: 

- w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce w 

pokoju nr 6A w godzinach pracy Urzędu; 

- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gorzyce 

(www.gorzyce.itl.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.gorzyce.itl.pl/bip). 

 

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

otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 26.10.2016 r.  

o godz. 14:00 w Remizie OSP w Gorzycach.  

 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 wpłynęły 3 uwagi 

i/lub wnioski zgłoszone przez 2 osoby i przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Gorzycach. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były czytelnie imieniem 

i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone. 

Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Wójt Gminy Gorzyce. 

 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. 

 W związku ze specyfiką zgłoszonych uwag dotyczących diagnozy gminy, uzupełniono 

dokument: Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy Gorzyce. 
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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych  

projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Gorzyce  

wraz z załącznikami 
 

Lp. Zgłaszający 

Część 

dokumentu  

do którego 

odnosi się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa  

w Gorzycach 

Projekt uchwały 

wraz z 

załącznikami 

§ 1 ust 2. Wyznacza się 

obszar rewitalizacji na 

terenie Gminy Gorzyce w 

granicach określonych w 

załączniku 2 do niniejszej 

uchwały. 

Zmiana obszaru rewitalizacji Gorzyce I – Osiedle 

poprzez włączenie do obszaru rewitalizacji działek, 

na których znajdują się budynki wielorodzinne przy 

ulicy Działkowców 2 i ulicy Działkowców 4 (tj. 

działek nr 2549/9, 2550/5) a wyłączenie z obszaru 

rewitalizacji działek na których znajdują się 

budynki wielorodzinne przy ul. 11 listopada 4, ul. 

11 listopada 6 i ul. 11 listopada 8 (tj. działek nr 

2460/6, 2460/7, 2460/8). 

Uzasadnienie: Spółdzielnia Mieszkaniowa jako 

interesariusz rewitalizacji jest zainteresowana 

likwidacją zjawisk kryzysowych na terenach, które 

w projekcie uchwały nie są uwzględnione.  

Uwaga uwzględniona 

Z uwagi na planowane przedsięwzięcia na 

proponowanych terenach, które mogą 

wpłynąć na rozwiązanie pewnych 

problemów społecznych, uwzględnia się 

prośbę dotyczącą dołączenia do obszaru 

rewitalizacji działek nr 2460/6, 2460/7, 

2460/8 w Gorzycach I - Osiedle. 

Ponadto w związku z art. 10 ust. 2 ustawy  

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 

roku (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1777, z późn. 

zm): Obszar rewitalizacji nie może być 

większy niż 20% powierzchni gminy oraz 
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zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkańców gminy - konieczne jest 

wyłączenie z obszaru pewnych budynków 

mieszkalnych, celem spełnienia powyższych 

wymogów.  

2.  Tomasz Soból 

Projekt uchwały 

wraz z 

załącznikiem nr 2 – 

mapa poglądowa 

wyznaczonego 

obszaru 

rewitalizacji 

§ 1 ust. 2 Wyznacza się 

obszar rewitalizacji na 

terenie Gminy Gorzyce w 

granicach określonych w 

załączniku 2 do niniejszej 

uchwały 

Zmiana obszaru rewitalizacji w miejscowości 

Gorzyce poprzez dołączenie terenów Sołectwa 

Gorzyce położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 

ulic: Szkolna, Pańska, Szwedzka, Kręta, Stawowa, 

Zagłoby, Kwiatowa, Wrzawska oraz częściowo 

ulicy Sandomierskiej. 

Uzasadnienie: Sołectwo Gorzyce jest obszarem 

zdegradowanym, w związku z tym należy ująć ulice 

znajdujące się na terenie sołectwa Gorzyce w celu 

zjawisk kryzysowych. 

Uwaga uwzględniona 

Sołectwo Gorzyce jest jednostką, w której 

zdiagnozowany został stan kryzysowy i wiele 

problemów (szczególnie w sferze 

społecznej). Ponadto proponowany teren ma 

duże znaczenie dla rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy, a także potencjał do 

tego rozwoju. Na tym obszarze znajduje się 

m.in. siedziba Urzędu Gminy Gorzyce. 

W związku z powyższym uwzględnienie 

propozycji uznaje się za zasadne.  

3.  Robert Pasieczny 
Mapa obszaru 

rewitalizacji 

Objęty zakres obszaru 

rozdzielni gazu przy  

ul. Zakole, ul. Słoneczna 

Proszę o objęcie obszarem rewitalizacji  

ul. Akacjowej oraz parkingów przy bloku nr 2  

ul. Zakole 

Uzasadnienie Odnowa nawierzchni i drogi oraz 

modernizacja parkingów przy ul. Zakole 2  

Uwaga częściowo uwzględniona: 

Uwzględniono prośbę o dołączenie do 

obszaru rewitalizacji fragmentu Osiedla 

Gorzyce przy ul. Akacjowej, ze względu na 

planowane inwestycje na tym obszarze, które 

mogą wpływać na rozwiązanie problemów 
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społecznych i stanu kryzysowego 

zdiagnozowanego na tym obszarze.  

Prośby o dołączenie do obszaru rewitalizacji 

parkingu przy ul. Zakole 2 – nie 

uwzględniono, ponieważ fragment ten 

znajduje się już w obszarze rewitalizacji 

(zgodnie z mapą obszaru rewitalizacji w 

Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Gorzyce).  
 


