
 

Projekt pn.  „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Piwnicznej-Zdroju” 

 został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,  

w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 

 

RAPORT 

Z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój na lata 2016-2023 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowanego 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących projektu 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: 

 zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy; 

 zbieranie uwag ustnych; 

 ankiety. 

Projekt Gminnego 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 internetowej 

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 Biuletynie Informacji Publicznej 

http://bip.malopolska.pl/umigpiwnicznazdroj,m,295914,2017.html, stronie internetowej 

Gminy  www.rewitalizacja.piwniczna.pl   oraz w pokoju nr 18 Urzędu Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój. Formularz i ankietę było można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy 

Piwniczna-Zdrój, w pokoju nr 18. 

Wypełnione formularze i ankiety można było przesłać na adres poczty elektronicznej 

amajocha@piwniczna.pl  (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna”, "Formularz zgłaszania 

uwag") lub złożyć 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 stycznia do 27 lutego 2017 roku. 

Ponadto, 13 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Piwniczna-Zdrój zorganizowano dwa 

spotkania konsultacyjne informacyjno-konsultacyjne konsultacyjne: 

 o godzinie 11.00 dla członków organizacji pozarządowych dotyczące projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie z zapisami Ustawy 

o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. 

 o godzinie 12.00 dla mieszkańców gminy Piwniczna-Zdrój, w szczególności dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz pozostałych zainteresowanych podmiotów, 
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dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji opracowanego zgodnie 

z zapisami Ustawy o Rewitalizacji z dnia 9 października 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 Rewitalizacji.  

 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

1. Ankiety konsultacyjne 

Do 27 lutego nie wpłynęła żadna ankieta konsultacyjna.  

 

2. Uwagi zebrane poprzez formularze zgłaszania uwag 

W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 formularze, na których zgłoszono uwagi do projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji.  

 

Formularz nr 1: 

Część dokumentu, do 

którego zgłoszona jest 

uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 

Treść uwagi / 

sugestii 

Uzasadnienie uwagi / 

sugestii 
Stanowisko wobec uwagi 

Rozdział 15 – załącznik 

graficzny  

Konieczna jest 

zmiana załącznika 

graficznego w 

rozdziale 15 - 

dostosowanie do 

ostatecznej listy 

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 wobec uwagi 

6.1 Lista podstawowych 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych str, 54 

Uwzględnienie na liście 

podstawowej całego 

zakresu projektu pn.” 

Uzdrowiska pogranicza 

polsko-słowackiego jako 

rozpoznawalny w skali 

Europy obszary realizacji 

turystyki zdrowotnej – 

etap i – budowa pętli 

rowerowej łączącej 

miejscowości 

uzdrowiskowe Doliny 

Popradu” 

 

Projekt mający na celu 

wzmocnienie funkcji 

turystycznej uzdrowisk 

polskiego pogranicza oraz 

utworzenie na ich bazie 

obszaru turystyki 

zdrowotnej.  

W jego ramach 

zaplanowano prace 

remontowo/odtworzeniow

e 5 odcinków pętli 

rowerowej 

zlokalizowanych na 

terenie gminy, której szlak 

przebiega następująco; 

Most graniczny (rondo) - 

Łomnica –Zdrój – 

Jarzębaki – Zabanie - ul. 

Śmigowskie - ul. 

Kościuszki - ul. 

Kazimierza Wielkiego - 

ul. Daszyńskiego - ul. 

Szczawnicka – ul. Wilcze 

Doły - Kosarzyska - 

Sucha Dolina –Obidza. 

1. Modernizacja ciągu 

pieszego (dz. nr 2956, 

2949/4 ul. 

Szczawnicka –Aleja 

Czercz) na odcinku 

1000m wraz z placem 

rekreacyjnym  

2. Modernizacja drogi 

gminnej – ul. Wilcze 

Doły celem poprawy 

bezpieczeństwa dla 

ruchu rowerowego. 

Zakres zadania dot. 

utworzenie spójnej pętli 

rowerowej przebiegającej 

przez teren gminy 

zarówno przez obszar 

rewitalizacji jak i poza 

obszarem. 

Uwaga została 

uwzględniona 
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3.  Remont szlaku 

turystycznego w 

ciągu drogi gminnej 

(dz.nr. 5423,4501/1, 

4501/2, 4499/2, 

4499/3 - Obidza)  na 

odcinku 550m 

4. Remont szlaku 

rowerowego w ciągu 

drogi gminnej (dz.nr 

921 – ul. 

Śmigowskie) na 

odcinku 710 m  

5.  Remont gminnego 

szlaku rowerowego w 

ciągu drogi gminnej 

(dz. nr 534 os. 

Zabanie do granicy z 

Łomnicą)  polegający 

na odtworzeniu 

nawierzchni na 

odcinku 525 m.   

 

6.1  

Uwzględnienie na liście 

zadań podstawowych  

inwestycji pn.” 

Modernizacja elewacji 

budynku szkoły oraz  

pokrycia dachu Zespołu 

Szkół w Piwnicznej-

Zdroju, ul. Krynicka” 

Projekt zgłoszony przez 

mieszkańców podczas 

konsultacji projektu GPR 

w dniu 13.02.2017r. 

 

Szkoła zlokalizowana jest 

poza obszarem 

rewitalizacji (od 

wyznaczonego obszaru 

dzieli ja rzeka Poprad – 

położona jest na 

„przeciwległym brzegu” 

rzeki), ale do niej 

uczęszczają dzieci 

zamieszkujące obszar 

rewitalizacji. Poprawa 

estetyki, warunków  

technicznych obiektu 

(likwidacja erozji 

pokrycia dachu) poprawi 

jakość świadczonych 

usług. 

Uwaga została 

uwzględniona 

6.1  

Zgłoszone przez 

mieszkańców na 

spotkaniu konsultacyjnym 

następujące zadania 

inwestycyjne; 

1. Rewitalizacja 

potoku Czercz, 

terenów wzdłuż 

chodnika , ławki, 

zieleń, kosze na 

śmieci. 

Brak potrzeby 

wpisywania na listę, 

ponieważ 

1. zakres 

cyt.”Rewitalizacja 

potoku Czercz, 

terenów wzdłuż 

chodnika , ławki, 

zieleń, kosze na 

śmieci” jest 

uwzględniony w 

Uwaga została 

uwzględniona 
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2. Zagodpodarowan

ie , 

uporządkowanie 

terenu po drugiej 

stronie 

grillowiska 

Dalszy rozwój 

grillowiska 

 

3. Parkingi 

 

4. Siłownia 

zewnętrzna przy 

placu zabaw dla 

dzieci. Bardziej 

zróżnicowanego 

i innego niż w 

innych miejscach 

na terenie gminy. 

 

5. Monitoring 

miejsc 

zagrożonych 

dewastacją 

 

6. Stworzenie w 

przedszkolu filii 

domu kultury w 

celu utworzenia 

pracowni 

plastycznej, 

klubu seniora itp. 

 

7. Stworzenie mini 

informacji 

turystycznej  

 

8. Boisko 

lekkoatletyczne 

przy szkole (ul. 

Krynicka). 

 

9. Tablice 

informacyjno-

turystyczne 

 

10. Remonty, 

przebudowy 

mostków na 

potoku Czercz 

(obszar 

rewitalizacji) 

projekcie 

zamieszczonym na 

liście zadań 

podstawowych pn. 

„Uzdrowiska 

pogranicza polsko-

słowackiego jako 

rozpoznawalny w 

skali Europy obszary 

realizacji turystyki 

zdrowotnej – etap i – 

budowa pętli 

rowerowej teren po 

drugiej stronie 

grillowiska jest 

terenem prywatnym.  

2. Stan istniejący 

grilowiska to 

zadaszona wiata z 

ławkami i stołem, 

miejscem na ognisko 

z rusztem, ławki 

wokół miejsca 

ogniskowego, kosz na 

śmieci. Pozostały 

teren przy grillowisku  

nad potokiem Czercz, 

pozostaje jako teren 

zielony, do 

swobodnego 

wykorzystania przez 

mieszkańców jeko 

miejsce piknikowe. W 

ramach zadań 

własnych gminy jest i 

powinien być w 

okresie letnim 

systematycznie 

wykaszany. 

3. Parkingi – 

budowa 

parkingów 

planowana jest 

przy budowie 

obiektu 

przedszkolno-

żłobkowego – 

inwestycja 

znajduje się na 

liście zadań 

podstawowych 

GPR. 

4. Elementy siłowni 

zewnętrznej są 

obecnie zamontowane 

na istniejącym placu 

zabaw przy ul. 

Szczawnickiej. Nowy 

plac zabaw jest 
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elementem projektu 

budowlanego dot. 

zagospodarowania 

terenu wokół 

projektowanego 

obiektu przedszkolno-

żłobkowego na 

Czerczu. 

5. Pozytywnym 

zjawiskiem na 

obszarze rewitalizacji 

– Czercz,  jest niski 

poziom 

przestępczości i 

dewastacji. 

Zainstalowanie 

monitoringu zasadne 

będzie przy obiekcie 

nowo wybudowanego 

przedszkola.   

6. Uwzględnianie na 

liście jako realizacja 

zadań miękkich 

aktywizujących i 

integrujących lokalną 

społeczność na 

obszarze rewitalizacji. 

7. Uwzględnienie na 

liście jako realizacja 

zadań miękkich 

aktywizujących i 

integrujących lokalną 

społeczność na 

obszarze rewitalizacji, 

podnoszących 

atrakcyjność 

turystyczną obszaru 

oraz element 

edukacyjno-

poznawczy kierowany 

do najmłodszych 

dzieci wzmacniający 

tożsamość z miejscem 

zamieszkania. 

8. Wpisanie na listę 

zadań 

uzupełniających. Pn 

„Modernizacja bieżni 

przy stadionie przy 

szkole i hali 

sportowej (ul. 

Krynicka)”. Projekt 

techniczny został 

zlecony  w ramach 

realizacji zadań 

własnych gminy. 

9. Wpisanie na listę 
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zadań 

uzupełniających jako 

zadanie realizowane 

na terenie całej 

gminy. 

10. Uwzględnienie na 

liście zadań 

uzupełniających – w 

ramach zadań 

własnych gminy stan 

techniczny obiektów 

mostowych jest 

monitorowany i w 

razie potrzeby 

podejmowane są 

działania naprawcze. 

łączącej miejscowości 

uzdrowiskowe Doliny 

Popradu”. 

 

6.2  Charakterystyka 

pozostałych 

dopuszczalnych 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych str.58 

Przeniesienie z listy 

uzupełniających 

przedsięwzięć na listę 

podstawową zadania pn. 

„Rozbudowa i 

przebudowa części 

budynku szkoły w 

Kosarzyskach z 

przeznaczeniem na 

działalność 

środowiskowego domu 

samopomocy wraz z 

infrastrukturą techniczną 

tj. przyłączem 

energetycznym nn oraz 

układem komunikacji 

wewnętrznej, na działkach 

nr 4405 i 5422 obrębie 

ewid. Piwniczna –Zdrój, 

gm. Piwniczna –Zdrój” 

Z powstałej infrastruktury, 

usług, korzystać będą 

mogły osoby potrzebujące 

zamieszkałe na obszarze 

rewitalizacji. Utworzenie 

ośrodka, oferującego 

szerszy zakres usług 

społecznych, niż wynika 

to z nazwy projektu 

budowlanego,  stworzy 

możliwość stworzenia 

nowych miejsc pracy. 

Uwaga została 

uwzględniona 

6.2  Charakterystyka 

pozostałych 

dopuszczalnych 

przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych str.60 

Usuniecie z listy zadań 

projektu 

„Modernizacja 

energetyczna budynku 

Zespołu Szkolno-

Gimnazjalnego w 

Łomnicy Zdroju w gminie 

Piwniczna – Zdrój” 

Projekt nie jest związany 

z obszarem rewitalizacji a 

jego oddziaływanie jest 

neutralne.  

 

Uwaga została 

uwzględniona 

 

3. Spotkania konsultacyjne 

Spotkania odbyły się 13 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 

Z uwagi na fakt, iż oba spotkania zostały zorganizowane w odstępie godziny, dyskusja 

z reprezentantami organizacji pozarządowych była kontynuowana podczas spotkania 

z mieszkańcami. Główne kwestie poruszone przez uczestników spotkania, to poziom rozwoju 

infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej oraz kwestie efektywnego, 
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funkcjonalnego i estetycznego zagospodarowania przestrzeni obszaru rewitalizacji oraz 

obszarów sąsiednich.  

Inwestycje, które zostały wskazane podczas spotkań jako konieczne do realizacji, a wpisujące 

się w cele rewitalizacji i mające realny wpływ na poprawę stanu obszaru rewitalizacji, zostały 

ujęte ww. opisanym formularzu przygotowanym przez Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój jako 

inwestycje konieczne 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 na 

śmieci. 

 

2. Zagospodarowanie , uporządkowanie terenu po drugiej stronie grillowiska Dalszy 

rozwój grillowiska 

 

3. Parkingi 

 

4. Siłownia zewnętrzna przy placu zabaw dla dzieci. Bardziej zróżnicowanego i innego 

niż w innych miejscach na terenie gminy. 

 

5. Monitoring miejsc zagrożonych dewastacją 

 

6. Remonty, przebudowy mostków na potoku Czercz (obszar rewitalizacji) 

Nie zostały wyodrębnione i wpisane do Gminnego Programu rewitalizacji ponieważ są 

elementem inwestycji większych ujętych w GPR lub stanowią stałe zadania własne gminy – 

uzasadnienie w/w formularzu. 

Podczas spotkań zgłoszono także cykl działań miękkich, które mogłyby być realizowane 

w budynku Przedszkola w obszarze Czercz poza godzinami pracy Przedszkola (np. w soboty 

lub w dni powszednie po zamknięciu placówki). Ujęto je w Gminnym Programie 

Rewitalizacji jako „Organizacja przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przedsięwzięć 

społecznych, rekreacyjnych, hobbystycznych w budynku przedszkola w godzinach wolnych 

od pracy placówki”.  

 

                                                                                       Burmistrz Piwnicznej-Zdroju 

                                                                                                Zbigniew Janeczek 

 

Piwniczna-Zdrój, 02.03.2017r.                                          

 

 


