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WPROWADZENIE 

Konsultacje społeczne to proces, w którym przedstawiciele władz przedstawiają obywatelom 

swoje plany dotyczące np. aktów prawnych, inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą 

miały wpływ na życie codzienne i pracę obywateli. Pozwalają na uzyskanie opinii, stanowisk, 

propozycji, itp. od instytucji i osób, których dotkną, w sposób bezpośredni lub pośredni skutki 

proponowanych przez administrację działań. Przeprowadzone konsultacje społeczne 

w znacznym stopniu zmniejszyły ryzyko, że stworzony dokument nie będzie uwzględniał 

oczekiwań poszczególnych grup, do których jest adresowany. 

Podczas trwania konsultacji społecznych interesariusze, przede wszystkim mieszkańcy, ale 

także przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony miały możliwość 

zapoznania się z treścią konsultowanych dokumentów. Konsultacje nie ograniczą się jednak 

tylko do przedstawienia dokumentu, ale także do wysłuchania opinii na jego temat, 

modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji.  

OSOBY/PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH 

SPOŁECZNYCH 

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawione są następujące osoby/podmioty: 

 mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego, 

 mieszkańcy gminy, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

gospodarczą, 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, 

 jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, 

 organy władzy publicznej, 

 inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

TERMIN KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały od 13.02.2020 roku do 20.02.2020 roku na 

obszarze Gminy Gaszowice. 

FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w następujących formach: 

 zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie 13.02.2020 roku do 

20.02.2020 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji (Publicznej www.bip.gaszowice.pl), na stronie 

internetowej gminy (www.gaszowice.pl) oraz w Urzędzie Gminy w pokoju numer 03 

w dniach i godzinach pracy; 

 zbierania uwag ustnych w terminie od 13.02.2020 do 20.02.2020 roku  w Urzędzie Gminy 

Gaszowice w pokoju numer 03 w dniach i godzinach pracy Urzędu; 

 otwartego spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektu aktualizacji dokumentu, 

które odbyło się 20.02.2020 r. o godzinie 16:00 w budynku ośrodka zdrowia 

w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 3. 

Informacja o konsultacjach społecznych została zamieszczona na stronie internetowej 

gaszowice.pl. 
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PRZEBIEG KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH 

W trakcie konsultacji społecznych zgłoszono 1 uwagę do projektu dokumentu. Uwaga została 

przekazana poprzez formularz konsultacyjny drogą mailową. Treść uwagi wraz z jej 

rozstrzygnięciem i uzasadnieniem przedstawiono poniżej. 

Spotkanie konsultacyjne, które odbyło się 20.02.2020 r. umożliwiło zapoznanie się interesariuszy 

procesu rewitalizacji ze zmianami, jakie wprowadzono do Programu Rewitalizacji. 

Przygotowano prezentację multimedialną pozwalającą zobrazować zmiany w związku 

z aktualizacją dokumentu. W spotkaniu uczestniczyły łącznie 4 osoby. Nie zgłoszono uwag do 

projektu dokumentu. 
Część dokumentu, 

do którego odnosi 

się uwaga 

Treść uwagi Uzasadnienie Rozstrzygnięcie 
Uzasadnienie 

rozstrzygnięcia 

Pkt 8 Potencjały 

obszaru 

rewitalizacji 

Proszę o rozważenie 

umieszczenia przy 

ul. Powstańców 

gniazda dla 

bocianów, jako 

elementów 

poprawiających 

estetykę obszaru 

Czernica. 

 Bocianie gniazdo 

jako element 

estetyki 

krajobrazowej 

 Zagospodarowanie 

terenów zielonych 

 Urozmaicenie 

fauny obszaru 

objętego 

rewitalizacją 

Uwaga 

odrzucona 

Nabór przedsięwzięć do 

aktualizacji dokumentu 

trwał w dniach 15-28 

stycznia 2020, co 

ogłoszono na stronie 

internetowej 

Gaszowice.pl. Niemniej 

jednak gmina planuje 

aktualizować Program 

Ochrony Środowiska 

i wówczas będzie 

można uwzględnić 

proponowane działanie. 

 

PODSUMOWANIE 

Zgłoszona jedna uwaga do projektu aktualizacji dokumentu nie została przyjęta, wobec czego 

nie wprowadzono żadnych zmian do projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 

dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023. 

 


