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Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z art. 6, ust. 2-9, art. 11, ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1777) oraz art. 5a, ust. 1 i  art. 30, ust. 2, pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446), a także Zarządzeniem nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 21 
kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka, Burmistrz Miasta i Gminy 
Wieliczka  informuje, że w dniach od 4 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje 
społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.

Obszar rewitalizacji dla miasta Wieliczka został podzielony na podobszary, w myśl  art. 10 ust. 2 ustawy 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777).

Projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie gminy Wieliczka: www.wieliczka.eu., 
zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”, na stronie podmiotowej Gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Index/index.html w zakładce „Konsultacje społeczne” oraz 
na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania warszawskiego 1, w terminie od 
dnia 4 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

1) Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe,

2) Mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. 1,

3) Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

4) Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

5) Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

6) Organy władzy publicznej,

7) Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu  Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem Formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Gminy 
Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka/Index/index.html, który 
należy przesłać na adres konsultacje@wieliczka.eu lub złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy 
w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1;

2) zbieranie uwag i opinii w formie Ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie 
internetowej Gminy Wieliczka www.wieliczka.eu, zakładka „Gminny Program Rewitalizacji”;

3) wywiadów.

W celu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) dla miasta Wieliczka konieczne jest 
określenie obszarów kryzysowych (zdegradowanych) oraz rewitalizacji na terenie miasta. W tym celu 
przeprowadzona została diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna obszaru miasta, która pozwoliła 
określić zróżnicowanie wewnętrzne i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie 
negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych powinny zostać objęte wsparciem w 
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ramach GPR. Kluczowe wnioski z przeprowadzonych analiz (diagnoza), na podstawie których 
wyznaczono obszar zdegradowany i rewitalizacji, zostaną przedłożone w procesie konsultacji społecznych 
mieszkańcom i interesariuszom procesu. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi kontekst planowania i 
realizacji przedsięwzięć, które mają przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów społecznych 
zidentyfikowanych na tych obszarach oraz wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców.

Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Wieliczka to dokument, który programuje proces rewitalizacji 
na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania 
rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Gminnym Programie 
Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Gmina Wieliczka przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Wieliczka 
na lata 2016-2023. Dokument ten odgrywać będzie znaczącą rolę w okresie programowania działań 
wspieranych z Funduszy Europejskich. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do 
poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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