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ZARZĄDZENIE 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

Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 
446) oraz art. 6, ust. 2-9  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777), 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
miasta Wieliczka z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777).

2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce dotyczący wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Wieliczka, wraz z mapą w skali 1:5000 zawierającą 
wskazanie granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz diagnozą potwierdzającą spełnienie 
przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia, zgodnie z art. 4, ust. 1, pkt 1.

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wieliczka.

4. Projekt ww. uchwały dostępny będzie na stronie www.wieliczka.eu, zakładka „Gminny Program 
Rewitalizacji”, na stronie podmiotowej gminy Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce 
„Konsultacje społeczne” oraz na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania 
Warszawskiego 1, od 4 maja 2016 r. do 6 czerwca 2016 r.

§ 2. 

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji będzie zamieszczone na stronie podmiotowej gminy 
Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy w Wieliczce www.wieliczka.eu, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, w terminie od 26 
kwietnia 2016 r.

§ 3. 

Konsultacje prowadzone będą w formie:

1) zbierania uwag z wykorzystaniem Formularza elektronicznego umieszczonego na stronie podmiotowej Gminy 
Wieliczka w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce 
www.wieliczka.eu, który należy przesłać na adres konsultacje@wieliczka.eu lub złożyć na Dziennik 
Podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1. Formularz zgłaszania 
uwag stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia;

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

§ 4. 

Konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 4 maja 2016 r. i potrwają do 6 czerwca 2016 r.

§ 5. 

Dokumentacja dotycząca konsultacji będzie dostępna na stronie podmiotowej gminy Wieliczka w Biuletynie 
Informacji Publicznej  pod adresem internetowym www.bip.malopolska.pl/umigwieliczka, w zakładce 
„Konsultacje społeczne”, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce pod adresem 
internetowym www.wieliczka.eu, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz na Dzienniku Podawczym 
Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, od 4 maja 2016 r.

§ 6. 

Nadzór nad realizacją Zarządzenia wykonuje Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Inwestycji.

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi z dniem 21 kwietnia 2016 r.

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

dotyczący projektu Uchwały Rady Miejskiej w Wieliczce

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji miasta Wieliczka

Zakres konsultacji obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Gminy Wieliczka zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Objaśnienia:

rewitalizacja – kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 
poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia społeczne, gospodarcze, przestrzenne lub 
środowiskowe) na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i 
prowadzone we współpracy z lokalną społecznością w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie 
i realizację programów rewitalizacji.

obszar zdegradowany – 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. 
Można go wyznaczyć tylko w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z negatywnych 
zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

obszar rewitalizacji – obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się 
szczególną koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz gospodarczych, środowiskowych, 
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego 
gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni 
gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje

Lp.

Część dokumentu, do którego 
odnosi się uwaga: Uchwała, 

Załącznik do uchwały:
diagnoza, mapa obszarów 

zdegradowanych.

Treść uwagi Uzasadnienie uwagi

1.

2.

...

2. Informacja o zgłaszającym:

imię i nazwisko/
nazwa organizacji

*wypełnić drukowanymi 
literami

data, podpis
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Wypełniony formularz należy przesłać na adres poczty elektronicznej:  konsultacje@wieliczka.eu
lub

złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1

 
Burmistrz

Artur Kozioł
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Burmistrz

Artur Kozioł 

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz.
1777), która określa zasady prac, tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie,
koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie
własności gminy, działania w ramach rewitalizacji zostały uznane za zadanie własne.

Działając na mocy przepisów art. 8, ust. 1 ustawy o rewitalizacji Rada Miejska w drodze uchwały wyznacza
obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji, mając na uwadze, iż zgodnie z art. 10, ust. 2 obszar rewitalizacji
nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30 % mieszkańców
gminy.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
Gminnego Programu Rewitalizacji. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców
oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych i gospodarczych.

Zgodnie z art. 6, ust. 1 ww. ustawy konsultacje społeczne prowadzi wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w
formach określonych w art. 6, ust. 3 ww. ustawy.
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