
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Przedmiot konsultacji: 

Projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

1. Organizacja i przebieg 

Konsultacje społeczne odbyły się w dniach od 6.04.2017 r. do 5.05.2017 r. 

Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany NR W.0050.72.2017 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świerklany. 

Konsultacje skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców 

Gminy Świerklany. W tym celu materiały konsultacyjne zostały umieszczone w postaci papierowej  

w Urzędzie Gminy Świerklany oraz w formie elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w BIP i na 

stronie http://www.swierklany.pl/ 

Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularze Zgłaszania Uwag będące częścią 

udostępnionego materiału konsultacyjnego. Wypełnione formularze można było przekazać 

bezpośrednio do Urzędu Gminy Świerklany, drogą elektroniczną na adres: projekty@swierklany.pl oraz 

drogą korespondencyjną na adres Urzędu: Urząd Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 

Jankowice. Wzory Formularzy Zgłaszania Uwag stanowią załącznik do raportu. Dodatkowo uwagi były 

zbierane podczas spotkań przeprowadzonych w ramach konsultacji, które odbyły się w Jankowicach  

w dniach: 20.04.2017 r. oraz 27.04.2017 r. 

W toku konsultacji społecznych odbyły się dwa spotkanie przeprowadzone w następującej formie: 

• I spotkanie: 20.04.2017 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach 

przy ul. Kościelnej 18 - dla projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji w formie otwartego spotkania konsultacyjnego; 

• II spotkanie: 27.04.2017 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji  

w Jankowicach przy ul. Kościelnej 18 - dla projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w formie otwartego spotkania konsultacyjnego. 

Przedmiotem spotkania było przedstawienie propozycji zasięgu obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Świerklany, jak również zebranie uwag i sugestii do przedłożonego 

projektu uchwały.  



2. Podmiot konsultacji społecznych 

Konsultacje skierowane były do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji 

określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1777), w szczególności z terenu sołectwa Jankowice. 

3. Cel konsultacji społecznych 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świerklany jest 

kluczowym elementem opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym 

bezpośrednim celem przeprowadzonych w dniach od 6 kwietnia do 5 maja 2017 roku konsultacji 

społecznych było poddanie do zaopiniowania mieszkańcom oraz interesariuszom wyznaczonych 

terenów. 

Partycypacja społeczna jest niezwykle istotnym elementem działań rewitalizacyjnych. Udział 

społeczeństwa obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający 

aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez uczestnictwo w konsultacjach społecznych. Dlatego też 

bezpośrednim celem konsultacji społecznych była poprawa jakości decyzji oraz legislacji. Udział 

interesariuszy w procesie rewitalizacji pozwolił na wysłuchanie racji różnych stron oraz dał możliwość 

odpowiednio wczesnego wychwycenia błędów i potrzeb, a tym samym stworzenia bardziej 

wyważonych rozwiązań.  

4. Organizacja i przebieg 

Podczas trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji interesariusze w całym okresie trwania mieli 

możliwość zgłaszania opinii oraz uwag na temat zaprezentowanych projektów uchwał oraz załączonych 

materiałów poprzez wypełnienie Formularza zgłaszania uwag.   

Podczas otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbyły się w ramach konsultacji projektu Uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, rozpoczęto od ogólnego 

wprowadzenia do tematu rewitalizacji oraz budowy gminnego programu rewitalizacji. W następnej 

kolejności uczestnikom konsultacji zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonej diagnozy zjawisk 

kryzysowych na terenie Gminy Świerklany oraz granice wyznaczonych obszarów.  

Podczas spotkań mieszkańcy mieli możliwość wskazania dodatkowych obszarów problemowych oraz 

potencjałów rozwojowych jakie sami identyfikują dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji. 

Uczestnicy bloku konsultacyjnego dotyczącego projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świerklany otrzymali Formularz 



konsultacyjny zgłaszania uwag oraz Formularz zgłaszania działań rewitalizacyjnych. Możliwe było 

również wypełnienie anonimowej ankiety celem poznania opinii na temat aktualnych potrzeb  

w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu 

ich ożywienie społeczno-gospodarcze. 

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy Gminy Świerklany,  

z szczególnym uwzględnieniem projektowanych obszarów zdegradowanych. 

Podczas poszczególnych spotkań konsultacyjnych organizowanych w ramach trwających konsultacji 

wzięła udział następująca liczba osób: 

• I spotkanie (20.04.2017 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji  

w Jankowicach przy ul. Kościelnej 18) – 6 osób, 

• II spotkanie (27.04.2017 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji  

w Jankowicach przy ul. Kościelnej 18) – 43 osoby. 

6. Zgłoszone uwagi 

Podczas trwających konsultacji społecznych zgłoszono łącznie 1 uwagę, dotyczącą projektu Uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świerklany, 

w tym w formie: 

• Papierowej – 1 uwaga; 

• Elektronicznej – 0 uwag. 

Lp. 

Część dokumentu do 
którego odnosi się 

uwaga 
Treść uwagi Uzasadnienie zgłoszonej uwagi 

1. 
Wyznaczony podobszar 

A rewitalizacji 

Planowane przedsięwzięcie 
polegające na stworzeniu 
terenów rekreacyjnych na 

Podkościelu jest bezzasadne. 

Obszar ten pełni już taką funkcję, 
ponadto ze względu na brak komunikacji 
nie spełnia zakładanego celu. Obszar jest 

na uboczu i jest trudno dostępny. 

 

Podczas przeprowadzonych konsultacji zgłoszono również propozycję 4 działań rewitalizacyjnych, 

które wiązałyby się z wyznaczeniem dodatkowych podobszarów rewitalizacji: 

 

 



Lp. 
Nazwa 

podobszaru/działania 
Opis zadania 

Miejsce realizacji 
zadania 

1. 

Podobszar C – Plac przed 
budynkiem GOKiR w 

Jankowicach, ul. 
Kościelna 

Rewitalizacja przestrzeni placu głównym 
wejściem do GOKiR w Jankowicach. 

Uporządkowanie chaotycznej przestrzeni, 
parkingu i stworzenie reprezentacyjnej 
przestrzeni publicznej przed obiektem. 

Likwidacja parkingu oraz płotu wydzielającego 
nową przestrzeń z tylnym parkingiem. 

Aranżacja zieleni – drzewa, rabaty, klomby. 

Przestrzeń wejściowa 
przed obiektem GOKiR w 

Jankowicach przy ul. 
Kościelnej 

2. 

Podobszar D – przestrzeń 
przed budynkiem 

handlowym ARGED u 
zbiegu ulic Wolności i 

Kościelnej 

Rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni przed 
obiektem handlowym ARGED. Likwidacja 

miejsc parkingowych (z przemieszczeniem ich 
za obiekt) i zastąpienie ich uporządkowaną 

przestrzenią publiczną będącą wizytówką tej 
części sołectwa. Wkomponowanie nowej 

zieleni. 

Przestrzeń przed 
centrum handlowym 

ARGED w Jankowicach u 
zbiegu ulic Wolności i 

Kościelnej 

3. 

Podobszar E – plac przed 
budynkiem handlowym 
w Jankowicach u zbiegu 

ulic Rybnickiej i 
Poprzecznej 

Rewitalizacja zdewastowanej przestrzeni placu 
przed obiektem handlowym u zbiegu ulic 

Rybnickiej i Poprzecznej. Utworzenie posadzki, 
nowego placu z elementami zieleni oraz 

przesunięcie istniejącego parkingu. 
Uporządkowanie przestrzeni wokół przystanku 
autobusowego. W celu zwiększenia znaczenia 

terenu sugeruje się przeniesienie funkcji 
publicznej do obiektu (biblioteka). 

Przestrzeń wokół 
obiektu handlowego w 
Jankowicach u zbiegu 

ulic Rybnickiej i 
Poprzecznej 

4. 
Podobszar F – obszar 
między ulicami Skargi, 

Wolności, Hoły 

Utworzenie przestrzeni deptaka pełniącego 
funkcję komunikacyjno – sportowo – 

rekreacyjną na obszarze wyznaczonym ulicami 
Skargi, Wolności i Hoły. Obszar ten jest 

centralną przestrzenią między 
zurbanizowanymi obszarami Jankowic, która 
docelowo może być elementem średnicowej 

trasy rowerowo-rekreacyjnej sołectwa. 

Teren między ulicami 
Skargi, Wolności i Hoły w 

Jankowicach 

 

Na zebraniu wiejskim, które odbyło się 27 kwietnia 2017 roku przeanalizowano propozycję działań 

wiążących się z wyznaczeniem nowych podobszarów rewitalizacji i uzgodniono pozostanie tylko przy 

wcześniej zaproponowanych 2 podobszarach rewitalizacji. 

Na przeprowadzonych spotkaniach konsultacyjnych pojawiły się również uwagi ustne jednak zgodnie 

z Zarządzeniem NR W.0050.72.2017 Wójta Gminy Świerklany, zbieranie uwag odbywało się w postaci 

papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag. 

 

 



7. Podsumowanie z przebiegu konsultacji 

Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Świerklany, wpłynęła 1 uwaga  

w formie papierowej. Zgłoszona uwaga odnosiła się do wyznaczonego obszaru rewitalizacji i obszaru 

zdegradowanego.  

Podczas konsultacji zgłoszono również propozycję wyznaczenia dodatkowych 4 podobszarów 

rewitalizacji. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na zebraniu wiejskim, nie wyznaczono dodatkowych 

podobszarów rewitalizacji. 


