
 

Podsumowanie  konsultacji  społecznych projektu Uchwały Rady  Gminy  Łapsze Niżne w sprawie 

zmiany  Uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  

 

 w dniach od 08.09.2017 r. do dnia 30.09.2017 r. (powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia 

konsultacji społecznych opublikowano w dniu 1.09.2017 r.) na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3,                         

w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. Poz.1777) 

oraz art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze 

zm.) miały miejsce konsultacje  społeczne projektu Uchwały Rady  Gminy  Łapsze Niżne w sprawie 

zmiany  Uchwały Nr XXIV-211/16 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.   

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i 

lokalnej gospodarki), skoncentrowany terytorialnie i prowadzony we współpracy z lokalną 

społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów 

rewitalizacji. W związku ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

wskazującym na zdecydowany brak terenów zamieszkałych na obszarze rewitalizacji, konieczna jest 

zmiana granic obszarów rewitalizacji i obszarów zdegradowanych, która zapewni spójność ze 

stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym dla Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 i dysponującym środkami 

europejskimi na współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Korekta granic polega na zmianie 

pierwotnie wyznaczonego uchwałą obszaru zdegradowanego oraz rewitalizacji. Zmiana granic nie ma 

wpływu na możliwość realizacji po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji jakiegokolwiek              

z przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych w trakcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji składa się z 9 podobszarów o łącznej powierzchni 78,82 ha (tj. 0,63 % 

powierzchni Gminy), i zamieszkały jest przez 1252 osoby (tj. 13,60 % populacji mieszkańców gminy 

Łapsze Niżne). Składa się on z 9 podobszarów: 

 Podobszar rewitalizacji Falsztyn  

 Podobszar rewitalizacji Frydman 

  Podobszar rewitalizacji Kacwin 

  Podobszar rewitalizacji Łapszanka 

 Podobszar rewitalizacji Łapsze Niżne 

 Podobszar rewitalizacji Łapsze Wyżne  

 Podobszar rewitalizacji Niedzica  

 Podobszar rewitalizacji Niedzica-Zamek 

 Podobszar rewitalizacji Trybsz 



Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zapewni możliwość opracowywania 

Gminnego Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie podstawowe narzędzie prowadzenia 

rewitalizacji, zapewniające kompleksowość oraz działania w ścisłej współpracy ze społecznością 

lokalną. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Łapsze Niżne na lata 2016 - 2023 wraz z Formularzem 

konsultacji udostępniony był w okresie konsultacji: 

1.   w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne - 

pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu; 

2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Łapsze Niżne 

www.lapszenizne.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Konsultacje przeprowadzone były w następujących formach: 

1) Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego (załącznik nr 1). – wpłynęła jedna uwaga w wersji poierowej. 

2) Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i 

propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostały co najmniej 7 dni kalendarzowych przed 

planowanym spotkaniem. Spotkanie odbyło się 29.09.2017 r. o godz. 15.00 w Sali Obrad Urzędu 

Gminy w Łapszach Niżnych. Na spotkaniu zostanie omówiony projekt zmiany uchwały Nr XXIV-211/16 

Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 29.12.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz 

obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łapsze Niżne. 

3)   Zbieranie uwag ustnych do protokołu w pok. nr 21 Urzędu Gminy Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 

20, 34-442 Łapsze Niżne w godzinach pracy Urzędu  – brak uwag 

 

 


