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RAPORT 
Z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy i Miasta 
Dobczyce 

 
Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy i Miasta 
Dobczyce wraz z załącznikami. 
Konsultacje miały na celu zebranie opinii, sugestii i uwag dotyczących wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie diagnozy i delimitacji obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzonej zgodnie z wymogami Ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
Konsultacje przeprowadzone były w okresie od dnia 14.07.2016 r. do dnia 16.08.2016 r. 
w formie: 

 zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej za pomocą formularzy (wzór 
w załączniku); 

 zbierania uwag ustnych; 
 ankiety (wzór w załączniku).  

Projekt uchwały wraz z załącznikami był dostępny od dnia 14 lipca 2016 na stronie 
podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy i Miasta 
Dobczyce  oraz w pokoju nr 105 Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce. 
Wypełnione formularze i ankiety można było przesłać na wskazany adres poczty 
elektronicznej albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce (ul. 
Rynek 26, Dobczyce) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
16 sierpnia 2016 r.  
Zbieranie uwag ustnych odbywało się w poniedziałki i wtorki w wyznaczonych godzinach, 
w pokoju 105 Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.  
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WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
1. Ankiety konsultacyjne 

Do dnia 16 sierpnia do Urzędu nie wpłynęła żadna ankieta konsultacyjna.  
2. Uwagi zebrane poprzez formularze zgłaszania uwag 

W wyznaczonym terminie wpłynęły dwa formularze zgłaszania uwag.  
 
FORMULARZ NR 1: 

Rodzaj beneficjenta (proszę zaznaczyć 
znakiem X odpowiednią rubrykę) 

Mieszkaniec gminy: 

Mieszkaniec obszaru wybranego do rewitalizacji  
Mieszkaniec gminy spoza obszaru wybranego do 
rewitalizacji  

Jednostka samorządu terytorialnego  
Przedsiębiorca prowadzący działalność na obszarze 
wybranym do rewitalizacji  
Przedsiębiorca prowadzący działalność poza 
obszarem wybranym do rewitalizacji  
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność 
na obszarze wybranym do rewitalizacji  
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność 
poza obszarem wybranym do rewitalizacji  

Inny (jaki?) współautor opracowania (autokorekta) x 
 

Część dokumentu, do 
którego zgłoszona jest 
uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / 

sugestii Stanowisko wobec uwagi 

Tabela 3 Wartości 
zmiennych dla 
zdefiniowanych 
jednostek 
urbanistycznych strona 
21 

Błędnie podano wartość 
dla wskaźnika x21 (przestępczość) 

Wartość wskaźnika 
wyrażono w 
procentach, a nie 
liczbach rzeczywistych, 
wartości w liczbach 
rzeczywistych 
odniesiono do liczby 
mieszkańców, zmieniły 
się wartości wskaźnika 
syntetycznego, obszary 
zdegradowane bez 
zmian 

Korekta została 
wprowadzona do 
dokumentu wraz ze 
wszystkimi zmianami, 
które z niej wynikły. 
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FORMULARZ NR 2: 

Rodzaj beneficjenta (proszę zaznaczyć 
znakiem X odpowiednią rubrykę) 

Mieszkaniec gminy: 

Mieszkaniec obszaru wybranego do rewitalizacji  
Mieszkaniec gminy spoza obszaru wybranego do 
rewitalizacji  

Jednostka samorządu terytorialnego  
Przedsiębiorca prowadzący działalność na obszarze 
wybranym do rewitalizacji  
Przedsiębiorca prowadzący działalność poza 
obszarem wybranym do rewitalizacji  
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność 
na obszarze wybranym do rewitalizacji  
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność 
poza obszarem wybranym do rewitalizacji  

Inny (jaki?) Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce x 
 

Część dokumentu, do 
którego zgłoszona jest 
uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / 

sugestii Stanowisko wobec uwagi 

Strona 37-38 
Wyznaczenie obszaru 
do rewitalizacji 

Zmiana obszaru 
rewitalizacji 

W związku z korektą 
danych oraz 
przesunięciem obszaru 
9 na 3 miejsce w 
hierarchii wskaźnika 
syntetycznego obszar 
ten nie będzie obszarem 
rewitalizowanym 

Zmiana została 
uwzględniona. 
W dokumencie 
naniesiono korektę oraz 
zmiany które z niej 
wynikły 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Wzór ankiety konsultacyjnej, 
2. Wzór formularza zgłaszania uwag. 
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ANKIETA KONSULTACYJNA 
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Dobczyce 
 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar 
zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, cechujący się występowaniem na nim 
ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 
Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na 
którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 
rewitalizację. 
Proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opisany jest 
w dokumencie pn. „Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów 
rewitalizacji”, będącym załącznikiem do projektu uchwały.  
Prosimy o zapoznanie się z projektem uchwały oraz „Diagnozą i delimitacją obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” oraz odpowiedź na poniższe pytania.  
Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej cbosek@dobczyce.pl 
z dopiskiem „Formularz zgłaszania uwag” lub złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy 
i Miasta Dobczyce (ul. Rynek 26, Dobczyce) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.  
 

1. Czy zgadza się Pani/Pan z wynikami przeprowadzonych analiz i dokonaną 
identyfikacją obszaru zdegradowanego? 

Zdecydowanie tak  
Raczej tak  
Trudno powiedzieć  
Raczej nie  
Zdecydowanie nie  

 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „trudno powiedzieć”, „raczej nie” lub „zdecydowanie 
nie” prosimy o krótkie uzasadnienie: 
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Uzasadnienie: 
……………………………………………………….…………………………………………

…………….……………………………………………………….……………………………

………………………….……………………………………………………….………………

……………………………………….…………………………………………………………. 

 
2. Jakie ewentualne korekty wyznaczonego obszaru zdegradowanego chciał(a)by 

Pani/Pan zaproponować? 
 
Proponowana korekta: 
……………………………………………………….…………………………………………

…………….……………………………………………………….……………………………

………………………….……………………………………………………….………………

……………………………………….…………………………………………………………. 

Uzasadnienie: 
……………………………………………………….…………………………………………

…………….……………………………………………………….……………………………

………………………….……………………………………………………….………………

……………………………………….…………………………………………………………. 
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3. Czy zgadza się Pani/Pan z wynikami przeprowadzonych analiz i dokonaną 

identyfikacją obszaru rewitalizacji? 
Zdecydowanie tak  
Raczej tak  
Trudno powiedzieć  
Raczej nie  
Zdecydowanie nie  

 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „trudno powiedzieć”, „raczej nie” lub „zdecydowanie 
nie” prosimy o krótkie uzasadnienie: 
Uzasadnienie: 
……………………………………………………….…………………………………………

…………….……………………………………………………….……………………………

………………………….……………………………………………………….………………

……………………………………….…………………………………………………………. 

 
4. Jakie ewentualne korekty wyznaczonego obszaru rewitalizacji chciał(a)by Pani/Pan 

zaproponować? 
 
Proponowana korekta: 
……………………………………………………….…………………………………………

…………….……………………………………………………….……………………………

………………………….……………………………………………………….………………

……………………………………….…………………………………………………………. 
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Uzasadnienie: 
……………………………………………………….…………………………………………

…………….……………………………………………………….……………………………

………………………….……………………………………………………….………………

……………………………………….…………………………………………………………. 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
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FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 
do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Dobczyce 
 
Formularz umożliwia zgłoszenie uwag dotyczących wyznaczonego w projekcie uchwały 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Dobczyce. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, obszar 
zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, cechujący się występowaniem na nim 
ponadto co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. 
Obszar rewitalizacji jest to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 
cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa powyżej, na 
którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 
rewitalizację. 
Proces wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji opisany jest 
w dokumencie pn. „Diagnoza i delimitacja obszarów zdegradowanych i obszarów 
rewitalizacji”, będącym załącznikiem do projektu uchwały.  
Prosimy o zapoznanie się z projektem uchwały oraz „Diagnozą i delimitacją obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji” oraz zgłaszanie uwag i komentarzy do ich zapisów.  
Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej cbosek@dobczyce.pl 
z dopiskiem „Formularz zgłaszania uwag” albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy 
i Miasta Dobczyce (ul. Rynek 26, Dobczyce) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 16 sierpnia 2016 r.  
 
INFORMACJE O ZGŁASZAJĄCYM 
Imię i nazwisko   
Instytucja (jeśli dotyczy)  
Adres do korespondencji   
E-mail  
Tel/fax  
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Rodzaj beneficjenta (proszę zaznaczyć 
znakiem X odpowiednią rubrykę) 

Mieszkaniec gminy: 

Mieszkaniec obszaru wybranego do rewitalizacji  
Mieszkaniec gminy spoza obszaru wybranego do 
rewitalizacji  
Jednostka samorządu terytorialnego  
Przedsiębiorca prowadzący działalność na obszarze 
wybranym do rewitalizacji  
Przedsiębiorca prowadzący działalność poza 
obszarem wybranym do rewitalizacji  
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność 
na obszarze wybranym do rewitalizacji  
Organizacja pozarządowa prowadząca działalność 
poza obszarem wybranym do rewitalizacji  
Inny (jaki?) ……………………………………….  

 
ZGŁOSZONE UWAGI/SUGESTIE DO DOKUMENTU 

Część dokumentu, do którego 
zgłoszona jest uwaga (fragment oraz 

strona dokumentu) 
Treść uwagi / sugestii Uzasadnienie uwagi / sugestii 

   

   

   

 
Dziękujemy za wypełnienie formularza 

 


