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Wprowadzenie
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest poddanie konsultacjom społecznym
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Przedmiotem niniejszego raportu jest przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji
społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji było poznanie opinii interesariuszy rewitalizacji Miasta Przeworska
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.

Podstawa prawna
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777).

Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
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.

Strona 5 z 25

Termin konsultacji
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji przeprowadzone zostały w terminie
od dnia 13.04.2017 r. do dnia 13.05.2017 r. Projekt uchwały dostępny był na stronie
http://www.przeworsk.um.gov.pl/, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
http://www.przeworsk.bip.info.pl/ oraz w Urzędzie Miasta Przeworska.

Forma i tryb konsultacji
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach:
 zbieranie uwag:
o zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z
wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci:
o papierowej poprzez dostarczenie na adres: Urząd Miasta Przeworska, ul.
Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk, z dopiskiem: konsultacje Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022).
o papierowej poprzez dostarczenie bezpośrednio do Kancelarii Ogólnej, nr pokoju
103 w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska w godzinach pracy urzędu).
o elektronicznej (na adres: info@przeworsk.um.gov.pl).
o elektronicznej (za pośrednictwem aktywnego formularza zamieszczonego na
stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej),
 warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji (20.04.2017 r.);
 spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji (10.05.2017 r.);
 badanie ankietowe – metoda CWI.

Przebieg konsultacji
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Przeworska na lata 2016-2022 został
opracowany w oparciu o zapisy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2015 r. poz. 1777). Konsultacje społeczne projektu uchwały pozwoliły zweryfikować na ile
propozycja Urzędu Miasta i Burmistrza odpowiada na potrzeby interesariuszy.
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Uwagi złożone elektronicznie, w formie papierowej oraz na
konsultacjach społecznych
Interesariusze Rewitalizacji mieli możliwość pobrania kwestionariusza rewitalizacji od
13 kwietnia 2017 r. do 13 maja 2017 r. W tym czasie, mieszkańcy nie zgłosili uwag do projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji.
Formularz konsultacyjny został przedstawiony poniżej.

Lp.

Imię i nazwisko
Nazwa organizacji
Adres do korespondencji
E-mail
Telefon komórkowy
Zgłaszane uwagi do dokumentu
Część dokumentu, do której
Treść uwagi
odnosi się uwaga (numer strony
(propozycja zmian)
dokumentu, część lub obszar)

Uzasadnienie uwagi

Spotkania konsultacyjne z grupami interesariuszy
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji został poddany pod dyskusję z mieszkańcami. W ich
trakcie zgromadzono opinie, postulaty, modyfikacje na temat projektu uchwały. Spotkania
odbyły się według niżej przedstawionego harmonogramu:
 20.04.2017 r. warsztat rewitalizacyjny;
 10.05.2017 r. spotkanie otwarte z interesariuszami.

Warsztaty rewitalizacyjne
20 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji. Agenda
spotkania przedstawiała się następująco:
 Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników
 Przypomnienie podstawowych pojęć
 Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Miejskiej Przeworsk
 Część warsztatowa
 Pytania uczestników
Strona 7 z 25

 Podsumowanie i zakończenie spotkania
W części warsztatowej, uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których omawiali przyczyny
występowania negatywnych zjawisk na wskazanych podobszarach zdegradowanych. Na koniec
przeprowadzona została dyskusja związana z wypracowanymi wynikami w każdej grupie.
Pogłębiane były takie zagadnienia jak:
 Strefa nr 1:
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających
ze świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest
problem wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy
kumulacja problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów
pomocy?
o Czy wysoki udział osób bezrobotnych ma związek z wysoką liczbą osób
korzystających ze świadczeń społecznych? W czym należy upatrywać przyczyny
kumulacji problemu?
o Z czego wynika niższy odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej? Czy
stanowi to problem dla mieszkańców miasta?
o Dlaczego na obszarze występuje niewielka liczba organizacji pozarządowych?
Czy ma to związek z występującymi problemami? Czy mimo wszystko
organizacje swoim zasięgiem obejmują analizowany obszar? Czy ich obecność
może przyczynić się do rozwiązania problemów?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 2:
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący wysokiego udziału
ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym? Czy na obszarze zauważalny jest problem osób starszych? Gdzie
występuje kumulacja problemu? Czy kumulacja problemy wynika z niewielkiej
liczby zajęć dodatkowych dla osób starszych?
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o Czy wysoki udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r.
stanowi problem obszaru? Czy są to budynki niewyremontowane? Jakie prace
należy podjąć w celu wyeliminowania problemu?
o Dlaczego na obszarze występuje niewielka liczba organizacji pozarządowych?
Czy ma to związek z występującymi problemami? Czy mimo wszystko
organizacje swoim zasięgiem obejmują analizowany obszar? Czy ich obecność
może przyczynić się do rozwiązania problemów?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych
przestępstw? Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy
problem związany jest z niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 3:
o Dlaczego na obszarze skumulowany został problem dotyczący niskiej średniej
oceny uczniów ze sprawdzianu szóstoklasistów? Czy na danym obszarze
mieszkają rodziny wykluczone społecznie? Gdzie występuje kumulacja
problemu?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący wysokiego udziału
ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym? Czy na obszarze zauważalny jest problem osób starszych? Gdzie
występuje kumulacja problemu? Czy kumulacja problemy wynika z niewielkiej
liczby zajęć dodatkowych dla osób starszych?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających
ze świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest
problem wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy
kumulacja problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów
pomocy?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych
przestępstw? Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy
problem związany jest z niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
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o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 4:
o Dlaczego na obszarze skumulowany został problem dotyczący niskiej średniej
oceny uczniów ze sprawdzianu szóstoklasistów? Czy na danym obszarze
mieszkają rodziny wykluczone społecznie? Gdzie występuje kumulacja
problemu?
o Dlaczego na danym obszarze występuje niewielka liczba podmiotów
gospodarczych? Czy teren nie jest atrakcyjny dla przedsiębiorców? Skąd wynika
niższy potencjał gospodarczy obszaru?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających
ze świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest
problem wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy
kumulacja problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów
pomocy?
o Z czego wynika niższy odsetek ludności korzystającej z sieci wodociągowej? Czy
stanowi to problem dla mieszkańców miasta?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych
przestępstw? Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy
problem związany jest z niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 8:
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący wysokiego udziału
ludności w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ludności w wieku
produkcyjnym? Czy na obszarze zauważalny jest problem osób starszych? Gdzie
występuje kumulacja problemu? Czy kumulacja problemy wynika z niewielkiej
liczby zajęć dodatkowych dla osób starszych?
o Dlaczego na danym obszarze występuje niewielka liczba podmiotów
gospodarczych? Czy teren nie jest atrakcyjny dla przedsiębiorców? Skąd wynika
niższy potencjał gospodarczy obszaru?
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o Czy wysoki udział osób bezrobotnych ma związek z wysoką liczbą osób
korzystających ze świadczeń społecznych? W czym należy upatrywać przyczyny
kumulacji problemu?
o Czy wysoki udział budynków mieszkalnych wybudowanych przed 1989 r.
stanowi problem obszaru? Czy są to budynki niewyremontowane? Jakie prace
należy podjąć w celu wyeliminowania problemu?
o Dlaczego na danym obszarze występuje wysoka liczba stwierdzonych
przestępstw? Czy jest to obszar zamieszkany przez osoby wykluczone? Czy
problem związany jest z niewystarczającą liczbą patroli policyjnych?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
 Strefa nr 11:
o Dlaczego na obszarze skumulowany został problem dotyczący niskiej średniej
oceny uczniów ze sprawdzianu szóstoklasistów? Czy na danym obszarze
mieszkają rodziny wykluczone społecznie? Gdzie występuje kumulacja
problemu?
o Dlaczego na danym obszarze występuje niewielka liczba podmiotów
gospodarczych? Czy teren nie jest atrakcyjny dla przedsiębiorców? Skąd wynika
niższy potencjał gospodarczy obszaru?
o Dlaczego na wskazanym obszarze wskaźnik dotyczący liczby osób korzystających
ze świadczeń jest wyższy od średniej gminy? Czy na obszarze zauważalny jest
problem wykluczenia społecznego? Gdzie występuje kumulacja problemu? Czy
kumulacja problemy wynika z bliskości mieszkań komunalnych/domów
pomocy?
o Dlaczego na obszarze występuje niewielka liczba organizacji pozarządowych?
Czy ma to związek z występującymi problemami? Czy mimo wszystko
organizacje swoim zasięgiem obejmują analizowany obszar? Czy ich obecność
może przyczynić się do rozwiązania problemów?
o Jakie działania miękkie należy podejmować, aby wyprowadzić obszar z sytuacji
kryzysowej?
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W drugiej części spotkania, uczestnicy zostali podzieleni na inne grupy, w których każda
omawiała obszar rewitalizacji. Interesariusze pogłębiali pytania zawarte na specjalnie
przygotowanych kartach, tj.:
 Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze
przeznaczonym do rewitalizacji? (np. dzieci, młodzież, niepełnosprawni, osoby starsze,
osoby wykluczone, itd.)
 Jak zaangażować mieszkańców w proces rewitalizacji na etapie wdrażania? Jakie
działania należy podejmować w celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców? Które
działania są najbardziej efektywne? (np. wyznaczenie lokalnych liderów, pikniki, spacery
studyjne, festyny, warsztaty, itd.).
 Jak zaangażować mieszkańców w proces rewitalizacji na etapie monitorowania? (np.
współdecydowanie, konsultowanie, informowanie, współfinansowanie, itd.).
 Jakie organizacje powinny się zaangażować w rozwiązywanie problemów na obszarze
rewitalizacji? Na czym powinny polegać te działania?
W ostatniej części skoncentrowano się na zaproponowanej wizji stanu docelowego obszaru
rewitalizacji, która stanowi odpowiedź na potrzeby interesariuszy wskazane w diagnozie.
Uczestnicy zastanawiali także nad zaproponowanymi celami rewitalizacji:


Czy dostrzegają Państwo zjawiska lub procesy zewnętrzne, które mogą utrudnić
osiągnięcie założonych celów (wizja obszaru rewitalizacji)?



W przypadku nie podjęcia działań rewitalizacyjnych, jakie mogą być skutki pogłębiania
zjawiska wykluczenia społecznego?

Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji
W trakcie drugiego spotkania agenda konsultacji przedstawiała się następująco:
 Rozpoczęcie spotkania i przywitanie uczestników
 Przypomnienie podstawowych pojęć
 Etapy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
 Przedsięwzięcia rewitalizacyjne
 Część warsztatowa
 Pytania uczestników
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 Podsumowanie i zakończenie spotkania
W trakcie spotkania uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy i wspólnie odpowiadali na takie
zagadnienia jak:
 Proszę zastanowić się w jaki sposób powinien przebiegać proces partycypacji społecznej
na etapie wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji?
 Kto powinien angażować interesariuszy w proces wdrażania GPR-u? W jaki sposób?
W warsztacie I prowadzący zaprezentował pełną listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych, zarówno
głównych, jak i uzupełniających. Moderator prowadził dyskusję i odpowiadał na pytania
uczestników dotyczące kwestii dlaczego jedne przedsięwzięcia w dokumencie zostały opisane
jako główne pozostałe zaś, jako uzupełniające.
W drugiej części spotkania skoncentrowano się na projektach i przedsięwzięciach
rewitalizacyjnych. Zaprezentowane zostały „Dobre praktyki” oraz planowane główne
przedsięwzięcia rewitalizacyjne wraz z listą projektów uzupełniających wyznaczone do realizacji
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
W warsztacie II skoncentrowano się na źródłach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.
Uczestnicy również zadawali pytania o skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z RPO województwa
podkarpackiego. Po serii pytań dotyczących wyżej opisanej kwestii wspólnie z zespołem
urzędników z zastępcą burmistrza Przeworska na czele ustalono szczegóły techniczne
dotyczące kolejnych etapów prac nad dokumentem.

Badanie CAWI
Ankieta pogłębiająca dostępna była na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie
Informacji Publicznej w dniach 13.04.2017-13.05.2017 r. Ze względu na fakt, że żaden
interesariusz

rewitalizacji

nie

był

zainteresowany

wypełnieniem

ankiety,

poniżej

zaprezentowano formularz.
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Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji

Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest pogłębienie diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Gminnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworsk na lata 2016-2022.
Rewitalizacja to zestaw działań obejmujących sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną, które
mają na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach miasta.
Jako tereny, które w pierwszej kolejności powinny zostać poddane rewitalizacji zostały wskazane następujące obszary:

 Podobszar nr 1: Lubomirskich
(budynki numer 16, 3B, 3A, 1D, 1C,
12, 8, 6), Dynowska (budynki
numer 22, 17)
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 Podobszar nr 2: Gorliczyńska
(budynki numer 1, 7, 13, 21, 31B,
32), Marii Curie-Skłodowskiej
(budynki numer 1, 2, 2A, 2B, 3, 3A,
4, 4A, 6, 8, 10, 19), Krakowska
(budynki numer 21, 4 , 4A, 6, 6A),
Park (budynki numer 3, 6, 6A, 7, 8),
Budowlanych (budynek numer 1)
 Podobszar nr 3: Szkolna,
Ablewicza, Piłsudskiego,
Kazimierzowska, Kilińskiego,
Bernardyńska, Wałowa, Tkacka ,
Kręta, Wąska, Kąty, Zamknięta,
Kościuszki, Jagiellońska (budynki
jednorodzinne), Św. Jana, Stolarska,
Rynek, Krótka Kościelna,
Gimnazjalna (budynki numer 2 i 4 ),
Krakowska (budynek numer 3),
Grunwaldzka (oprócz budynku
numer 4), Słowackiego (oprócz
budynków numer 23, 21, 21A, 27),
Mickiewicza (budynki numer 1, 2, 3,
4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
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 Podobszar nr 4: Gorliczyńska
(budynki numer 162, 162A,
164,164A)
Podobszar nr 5: obszar stanowi teren
pokolejowy, zlokalizowany na obszarze
zdegradowanym. Zgodnie z ustawą o
rewitalizacji: „Niezamieszkałe tereny
poprzemysłowe, w tym poportowe i
powydobywcze, tereny powojskowe albo
pokolejowe, na których występują
negatywne zjawiska, mogą wejść w skład
obszaru rewitalizacji wyłącznie w
przypadku, gdy działania możliwe do
przeprowadzenia na tych terenach
przyczynią się do przeciwdziałania
negatywnym zjawiskom społecznym
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 Podobszar nr 6: Kasztanowa
(budynki numer 1, 1A, 1B, 1C,
1D, 1E), Niepodległości
(budynki numer 18, 18A, 22,
24) Studziańska (budynek
numer 1)

Prosimy o zaznaczenie, do którego obszaru odnoszą się Państwa odpowiedzi:
Badanie jest w pełni anonimowe.

1. Jak oceniają Państwo natężenie poszczególnych problemów społecznych na obszarze rewitalizacji?
Lp.

Problem

1.

Bezrobocie

2.

Ubóstwo

3.

Przestępczość

4.

Niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i

Nie
występuje

e

Niski

dnie

Śre

kie

Wyso

kulturalnym
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5.

Niski poziom zaufania w społeczeństwie

6.

Bezdomność

7.

Alkoholizm

8.

Narkomania

9.

Przemoc w rodzinie

10.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze

11.

Niepełnosprawność

12.

Wandalizm

13.

Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet)

14.

Inne. (Jakie?..............................................)

2. Jak Państwo oceniają następujące aspekty życia na obszarze rewitalizacji? Bardzo prosimy o cenę na skali od 0 do 4, gdzie 0 oznacza
ocenę najniższą a 4 najwyższą.
Lp.

Oceniany aspekt

1.

Dostępność i jakość usług opiekuńczych nad małymi dziećmi

2.

Dostępność i jakość usług edukacyjnych

3.

Dostępność i jakość usług służby zdrowia

4.

Dostępność i jakość usług w zakresie pomocy społecznej

5.

Dostępność i jakość oferty kulturalnej

0

1

2

3

4
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Lp.

Oceniany aspekt

6.

Dostępność i jakość oferty rekreacyjno-sportowej

7.

Dostępność i jakość obiektów usługowo-handlowych

8.

Warunki do aktywności obywatelskiej i działania organizacji
pozarządowych

9.

Estetyka i zagospodarowanie przestrzeni (zieleń miejska, mała
architektura, ławki)

10.

Dostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb osób
niepełnosprawnych

11.
12.

0

1

2

3

4

Stan dróg i chodników
Stan budynków mieszkalnych, w tym wyposażenie w
podstawowe media

13.

Transport publiczny

14.

Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej

15.

Wsparcie osób bezrobotnych

16.

Stan środowiska naturalnego (np. jakość powietrza, wody)

3. Jakie grupy powinny być głównymi odbiorcami działań rewitalizacyjnych na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji?
Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech najważniejszych.
 Rodziny z małymi dziećmi
 Dzieci
 Młodzież
 Seniorzy
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 Osoby niepełnosprawne
 Osoby bezrobotne
 Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym
4. Jakie są Pani/Pana zdaniem największe atuty i potencjały wybranego obszaru do rewitalizacji?

5. Jakie są wg Pana/Pani najważniejsze problemy obszaru rewitalizacji, złe strony zamieszkiwania na obszarze rewitalizacji?

6. Jaki mógłby Pani/Pan określić swoje relacje z sąsiadami?
 Nie znam moim sąsiadów
 Nie utrzymuje relacji z moimi sąsiadami
 Moje relacje są na neutralnym poziomie
 Zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie moich sąsiadów
7. Czy włączyłaby/by się Pani/Pan w działania podejmowane na rzecz poprawy życia w miejscu zamieszkania?
 Tak
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 Nie
8. Jak często uczestniczy Pani/Pan w wydarzeniach, imprezach kulturalnych organizowanych w mieście?
 Bardzo często
 Często
 Rzadko
 Nie uczestniczę w tego typu wydarzeniach/imprezach
9. Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk
społecznych i gospodarczych na wskazanym obszarze. Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech najważniejszych.
 Realizacja projektów szkoleniowo-doradczych
 Realizacja programów aktywizacji i integracji, programów aktywności lokalnej itp.
 Organizacja większej liczby wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym dla mieszkańców
 Utworzenia miejsca spotkań integrujących mieszkańców
 Poprawa dostępu do usług dla osób starszych i dla osób niepełnosprawnych
 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa (rozbudowa monitoringu, większa liczba partoli policji)
 Projekty ukierunkowywane na wsparcie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 Rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących miejsca pracy i inwestycje
 Promocja przedsiębiorczości, wsparcie dla osób zakładających działalność gospodarczą
 Inne (Bardzo prosimy wpisać jakie: ………………………………………………………………………………………………………)
10. Jakie rodzaje przedsięwzięć, powinny być Państwa zdaniem podejmowane w celu ograniczania negatywnych zjawisk
środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych na wskazanym obszarze. Prosimy o maksymalnie trzech
najważniejszych.
 Zwiększenie liczby mieszkań komunalnych i socjalnych
 Poprawa standardu mieszkań (m.in. termomodernizacje budynków, poprawa wyposażenia w media)
 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury drogowej
 Rozbudowa/modernizacja przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, poprawa jakości wyposażenia
 Rozbudowa/modernizacja infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej
 Zwiększenie dostępu do obiektów handlowych i usługowych
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznych na parki, skwery, place zabaw itp.
 Inne (Bardzo prosimy wpisać jakie: ………………………………………………………………………………………………………)
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METRYCZKA
Płeć:

Miejsca zamieszkania:

 kobieta
 mężczyzna
Wiek:








Liczba lat zamieszkiwania w mieście:

Poniżej 25 lat
25-34
35-44
45-54
55-64
65 lat i więcej

Wykształcenie:







 ulica ………………….

Podstawowe lub gimnazjalne
Zasadnicze zawodowe
Średnie
Wyższe
Inne: …………………………………………







Od urodzenia
Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia)
9-15 lat
5-8 lat
Poniżej 5 lat

Związki

z

obszarem

rewitalizacji

(proszę

zaznaczyć wszystkiego prawdziwe odpowiedzi):







Miejsce zamieszkania
Miejsce pracy
Miejsce nauki
Miejsce spędzania wolnego czasu
Inne: …………………………………………
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Opiniowanie dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji
Zgodnie z art. 17 i 18 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przeprowadzone
zostało opiniowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Przeworska w
latach 2016-2022. Opinie związane z projektem Gminnego Programu Rewitalizacji zostały
przedstawione w poniższej tabeli.
LP.

INNSTYTUCJA

1.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w
Przeworsku

OPINIA
Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii w
wyznaczonym terminie uważa się za
równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem
projektu gminnego programu rewitalizacji
(zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

2.

Podkarpacki Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.
Dodatkowo PPWIS uzgodnił w zakresie sanitarnohigienicznym odstąpienie od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
projektu dokumentu.

3.

Gminna Komisja UrbanistycznoArchitektoniczna

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

4.

Przeworska Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.

5.

Zakład Gospodarki Komunalnej
przy Gminie Przeworsk

6.

Powiatowy Zarząd Dróg w
Przeworsku

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii w
wyznaczonym terminie uważa się za
równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem
projektu gminnego programu rewitalizacji
(zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii w
wyznaczonym terminie uważa się za
równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem
projektu gminnego programu rewitalizacji
(zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
Projekt zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniem, o
konieczności uzupełnienia zapisu na sronie 74 o
tekst: Budowę Przeworskiej Kolei Dojazdowej
Przeworsk – Dynów rozpoczęto w 1885r. z
inicjatywy księcia Andrzeja Lubomirskiego, ordynata
przeworskiego, hrabiego Romana Scypio del Campo
z Łopuszki Wielkiej i hrabiego Zdzisława Skrzyńskiego
z Bachórza. Budowę odcinka o dł. 46,192 m
ukończono 8 kwietnia 1904 r. W ramach tej budowy
wykonano między innymi 7 budynków stacyjnych, 27
mostów, 102 przepusty,
8 wiaduktów i 602 m tunelu. Linię kolejową
wybudowano w rozstawie 760 mm, którą w latach
1951-56 zmniejszono (przekuto) na 750 mm. 30
września 1991r. została wpisana do rejestru
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LP.

INNSTYTUCJA

OPINIA
zabytków. Od 1991 r. na trasie kolei prowadzi się
sezonowe przejazdy turystyczne.

7.
8.

Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich
Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w
Rzeszowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.
Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

9.

Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami PKP S.A. w
Krakowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie z zastrzeżeniem,
że wszelkie planowane do realizacji przedsięwzięcia
rewitalizacyjne zlokalizowane na terenach
kolejowych bądź w ich sąsiedztwie powinny być
uzgadniane z PKP S.A. oraz innymi spółkami Grupy
PKP prowadzącymi działalność na danym obszarze.
Dotyczy to przede wszystkim przedsięwzięć: Budowa
stref parkingowych na terenie miasta Przeworska i
rewitalizacji terenów pokolejowych i
poprzemysłowych. Dodatkowo wszelkie planowane
działania muszę uwzględniać zapisy odnośnie do
zachowania bezpieczeństwa prowadzenia ruchu
kolejowego i obsługę ruchu pasażerskiego.

10.

Przeworskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

11.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział
Rzeszów

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii w
wyznaczonym terminie uważa się za
równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem
projektu gminnego programu rewitalizacji
(zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).

12.

Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Rzeszowie

Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Projekt zaopiniowany pozytywnie z następującymi
uwagami: - inwestycje prowadzone na terenie
układu urbanistycznego miasta Przeworska objętego
ochroną konserwatorską (pozycja rejestru A-712)
muszę być uzgadniane z PWKZ na etapie
projektowania; - zakres przy obiektach

13.
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LP.

INNSTYTUCJA

14.

Okręgowy Urząd Górniczy w
Krośnie

15.

Zarząd Powiatu

16.

17.
18.

Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie
Minister Zdrowia;
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Krośnie

19.

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

20.

Wojewódzki Sztab Wojskowy
Zarząd Województwa
Podkarpackiego
Komitet Rewitalizacji

21.
22.

OPINIA
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków
winien uzyskać akceptację służb konserwatorskich
(przed ich realizacją wskazane są wytyczne
konserwatorskie,
Zdaniem OUG w Krośnie, część obszaru
zdegradowanego znajduje się w granicach terenu
górniczego "Przeworsk-1" utworzonego decyzją
Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa Nr GK/wk/MN/2922/97 z dnia 26.08.1997
r. Wskazano na konieczność uzupełnienia
dokumentu o takie informacje jak: - położeniu
części obszaru zdegradowanego oraz obszaru
rewitalizacji na terenie górniczym oraz o przebiegu
granicy terenu na załącznikach graficznych; informacje, że w granicach obszarów objętych
projektami głównymi brak obiektów zakładu
górniczego stwarzających ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu.
Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.

Zgodnie z pismem nieprzedstawienie opinii w
wyznaczonym terminie uważa się za
równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem
projektu gminnego programu rewitalizacji
(zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy).
Nie znaleziono podstaw do wydania opinii.
Nie znaleziono podstaw do wydania opinii.
Zalecenie, że w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego
planowana jest droga krajowa - obwodnica miasta
Przeworska w ciągu drogi krajowej nr 4 (obecnie
drogi krajowej nr 94) i w związku z tym, należy wziąć
pod uwagę planowaną inwestycje.
Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.
Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.
Projekt zaopiniowany pozytywnie. Bez uwag.
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