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ZARZĄDZENIE NR 335/2017 

WÓJTA GMINY SPYTKOWICE 

z dnia 27 lipca 2017 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Spytkowice 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Spytkowice. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 w związku z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1023) zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu 

uchwały Rady Gminy w Spytkowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Gminy Spytkowice, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, z interesariuszami rewitalizacji 

w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w okresie od dnia  5 sierpnia 

2017 r. do dnia 3 września 2017r.  

2. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy 

Spytkowice. 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice. 

§ 2.  

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia, będzie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Spytkowice, w Biuletynie Informacji 

Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach, w terminie od dnia 5 sierpnia 

2017 r.  

§ 3.  

Konsultacje prowadzone będą w formie: 

1) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia, w terminie do dnia 4 września 

2017 r. 

2) zbieranie uwag ustnych od 5 sierpnia 2017 r. do 4 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok. 21), 

ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu. 

3) spotkania konsutlacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, spotkanie odbędzie się           w Świetlicy Wiejskiej, 

ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, w dniu 18 sierpnia 2017 r. w godz. 16
00

 ÷ 18
00

; 

§ 4.  

Materiał informacyjny, dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Urzędzie Gminy w Spytkowicach 

(pok. 21), ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu, na stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Gminny 

Program Rewitalizacji, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

Spytkowice. 

§ 5.  

Zakres negocjowalny konsultacji, dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Spyktowice. 
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§ 6.  

Zarządzenie podaje się do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

Gminy (http://spytkowice.net.pl/), w Biuletynie Informacji Publicznej,   a także przez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Spytkowicach. 

§ 7.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

WÓJT 

 

 

mgr Mariusz Krystian 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 335/2017 

Wójta Gminy Spytkowice 

z dnia 27 lipca 2017 r. 

OBWIESZCZENIE 

W ÓJTA GMINY SPYTKOWICE 

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Spytkowicach 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 

Dz. U. z 2016 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1023 ) rozpocznie się proces konsultacji społecznych dotyczący 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice. 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice. 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 sierpnia 2017 r. do dnia 4 września 2017 r. 

w formie: 

1) Spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, spotkanie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej, ul. 

Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice, w dniu 18 sierpnia 2017 r. w godz. 16
00

 ÷ 18
00

; 

2) Zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres: promocja@spytkowice.net.pl  

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Spytkowicach, 34 – 116  Spytkowice, ul. Zamkowa 12 

c) bezpośrednio na Dziennik Podawczy Urzędu Gminy w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12 

d) za pomocą platformy cyfrowademokracja.pl ( www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-

spoleczne/rewitalizacja-gminy-spytkowice ) 

3) Zbieranie uwag ustnych do protokołu od 05.08.2017 do 04.09.2017 w Urzędzie Gminy Spytkowice (pok.21), 

ul. Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku. 

4) Materiał informacyjny, dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na stronie Urzędu Gminy Spytkowice oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 

5) Zakres negocjowalny konsultacji, dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Spytkowice. 

 

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie: 

 z datą wpływu przed dniem 5 sierpnia 2017 r. i po dniu 4 września 2017 r., 

 niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, 

 przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do 

protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji), 

 za wyjątkiem opinii zgłoszonych ustnie w Urzędzie Gminy Spytkowice. 

 

 

WÓJT 

 

 

mgr Mariusz Krystian 

mailto:promocja@spytkowice.net.pl
http://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/rewitalizacja-gminy-spytkowice
http://www.cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/rewitalizacja-gminy-spytkowice
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 335/2017 

Wójta Gminy Spytkowice 

z dnia 27 lipca 2017 r. 

Projekt 

UCHWAŁA NR ….. / 2017  

RADY GMINY W SPYTKOWICACH 

z dnia … …………………. 2017 r. 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Spytkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym     (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446 zpóźn.zm.) oraz art. 8 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( tekst 

jedn. Dz. U. z 2017  poz. 1023), Rada Gminy Spytkowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji gminy Spytkowice, w granicach określonych 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Spytkowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 

Uzasadnienie  

W związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb 

przygotowania, prowadzenia i ewaluacji programów rewitalizacji, przygotowanie oraz utrzymywanie warunków 

do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, zostało uznane za zadanie 

własne. W przypadku, gdy gmina zamierza realizować ww. zadania własne, niezbędne jest wyznaczenie 

w drodze uchwały Rady Gminy Spytkowice obszaru zdegradowanegoi obszaru do rewitalizacji. 

Zgodnie z treścią ww. ustawy do wniosku załącza się diagnozę potwierdzającą spełnienie przez obszar 

zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia. 

W związku z powyższym podkreślenia wymaga fakt, iż ww. warunek został spełniony i obszary 

charakteryzujące się cechami obszarów zdegradowanych lub obszarów rewitalizacji zostały wyznaczone na 

podstawie diagnozy ilościowej, badań społecznych oraz jakościowych. Niniejsza diagnoza stanowi załącznik do 

wniosku o wyznaczanie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

  

 

WÓJT 

 

 

mgr Mariusz Krystian 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 335/2017 

Wójta Gminy Spytkowice 

z dnia 27 lipca 2017 r. 

Formularz zgłaszania uwag 

dotyczący projektu uchwały Rady Gminy Spytkowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice 

Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących wyznaczonego w projekcie uchwały obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Spytkowice. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar gminy 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, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany, 

w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: 

gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. 

Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar obejmujący całość 

lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których 

mowa w art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 

rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 

Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być 

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

Wypełnione formularze prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej:  promocja@spytkowice.net.pl z 

dopiskiem „program rewitalizacji”, albo złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Spytkowicach,     ul. 

Zamkowa 12, w godzinach pracy Urzędu lub wypełnić drogą internetową (on-line) w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 4 września 2017 r. 

Formularze przesłane drogą korespondencyjną lub złożone na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy                   

w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12,  powinny być opatrzone czytelnym podpisem. 

UWAGA! Bardzo proszę o czytelne wypełnienie niniejszego formularza. 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

Imię i Nazwisko 
 

 

Nazwa*  

E-mail, telefon** 
 

 

Adres zamieszkania/siedziby*  

Rodzaj interesariusza 

(„X” - możliwość wielokrotnego 

wyboru; 2, 4-7 proszę podkreślić 

właściwą odpowiedź) 

1. Mieszkaniec obszaru rewitalizacji  

2. 

Właściciel, użytkownik wieczysty/podmiot 

administrujący nieruchomościami położonymi 

w obszarze rewitalizacji 

 

3. 
Mieszkaniec gminy znajdujący się poza obszarem 

rewitalizacji 

 

4. 
Podmiot prowadzący/zamierzający prowadzić 

działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji 

 

5. 
Podmiot prowadzący/zamierzający prowadzić 

działalność gospodarczą na obszarze gminy 

 

6. 

Podmiot prowadzący/zamierzający prowadzić 

działalność społeczną (organizacje pozarządowe, 

grupy nieformalne) na obszarze rewitalizacji 
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7. 
Jednostka organizacyjna/jednostka samorządu 

terytorialnego 

 

8. Organ władzy publicznej  

9. 

Podmioty inne niż wymienione w pkt 8, realizujące 

na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa 

 

*w przypadku organizacji/przedsiębiorstwa/jednostki 

**nr telefonu zostanie wykorzystany tylko w przypadku konieczności wyjaśnienia ewentualnych niejasności 

w treści zgłoszonej uwagi 

1. Propozycje ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego na terenie gminy Spytkowice wraz 

z uzasadnieniem (prosimy o wskazanie przesłanek, w tym m.in. danych statystycznych uzasadniających 

wprowadzenie zmian). 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

2. Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie gminy Spytkowice wraz 

z uzasadnieniem (prosimy o wskazanie przesłanek, w tym m.in. danych statystycznych uzasadniających 

wprowadzenie zmian) 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

3. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Gminy w Spytkowicach oraz firmę ResPublic sp. z o.o. 

(wykonawca Gminnego Programu Rewitalizacji w Gminie Spytkowice na lata 2017-2023) moich danych 

osobowych zawartych w formularzu, wyłącznie dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

w Gminie Spytkowice na lata 2017-2023, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.922). 

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 

Data oraz podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz.  

………………………                       …………………………………… 

Uwaga! 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 

1) z datą wpływu przed dniem 05.08.2017 r. i po dniu 04.09.2017 r. 

2) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem (dotyczy wyłącznie formularzy przesłanych drogą 

korespondencyjną lub złożonych na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy) 

3) przesłane w innej formie, niż na formularzu zgłaszania uwag 

 

  

 

WÓJT 

 

 

mgr Mariusz Krystian 

 


