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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.  

Obszar zdegradowany - obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to 

najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być 

podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod 

warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.1 

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, 

cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w pkt 2, na 

którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić 

rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 

20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład 

obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak 

tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub pokolejowe, 

wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami 

rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.2 

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

 mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczyści 

nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na 

tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe  

i towarzystwa budownictwa społecznego, 

 mieszkańcy Miasta, 

 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. 

                                                      
1 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, Ministerstwo 

Rozwoju, Warszawa 2 sierpnia 2016 r. 
2 Ibidem 
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Termin konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne trwały od 28 marca 2017 roku do 17 kwietnia 2017 roku. 

 

Sposoby udostępnienia informacji o prowadzonych konsultacjach 

Informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych w Mieście i Gminie Wysoka zostały 

udostępnione: 

 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka (http://www.gminawysoka.pl), 

 w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gminawysoka.pl), 

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, 

 na tablicach ogłoszeń w sołectwach, 

 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej. 

 

Forma konsultacji społecznych 

Zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej 

Zbieranie uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej było prowadzone do 17 kwietnia 

2017 roku z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie 

internetowej Miasta i Gminy Wysoka (www.gminawysoka.pl) oraz w Urzędzie w pok. nr 22 w 

dniach i godzinach pracy Urzędu. 

Uzupełnione formularze konsultacyjne interesariusze procesu rewitalizacji mogli składać: 

 drogą mailową na adres e-mail: fundusze@gminawysoka.pl; 

 drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy, Plac Powstańców Wielkopolskich 

20/21, 89-320 Wysoka; 

 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka w dniach i godzinach pracy urzędu. 

 

W trakcie trwania konsultacji społecznych złożono w Urzędzie Miasta i Gminy jeden formularz 

konsultacyjny. 

Typ interesariusza Treść uwagi Uwaga  

Mieszkaniec 

obszaru 

rewitalizacji 

 

Do obszaru wymagającego rewitalizacji 

włączono ulicę Św. Walentego to jest 

zabudowania i ogrody. Nie włączono 

przylegającego do ogrodów toru kolei 

wąskotorowej. Zabudowa ul. Św. Walentego to 

historyczne założenie urbanistyczne (zabudowa 

plombowa pierścieniowa), okolona torem 

kolejki. Do obszaru rewitalizacji należy 

bezwzględnie włączyć tor kolejki.  

Uwaga 

uwzględniona 

(obszar rewitalizacji 

został powiększony 

o 0,66 ha) 
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Spotkania informacyjno – konsultacyjne  

Odbyło się jedno spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich interesariuszy z terenu 

gminy Wysoka, tj. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli 

gminnego samorządu i jednostek organizacyjnych gminy. Spotkanie odbyło się 11 kwietnia o 

godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.  

W ramach spotkań przedstawione zostały definicje kluczowych pojęć zawartych w 

Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 2020. Ponadto 

uczestnicy spotkania omówili szczegółowo Diagnozę. Po prezentacji danych przeprowadzona 

została dyskusja, w trakcie której osoby/podmioty procesu rewitalizacji mogły zgłaszać uwagi.  

 

Rysunek 1. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w dniu 11.04.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w dniu 11.04.2017 r. 



Raport z konsultacji społecznych 

Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Wysoka na lata 2016-2020 

7 | S t r o n a  

 

 

 

Zbieranie uwag ustnych 

Zbieranie uwag ustnych było prowadzone w trakcie spotkania informacyjno – konsultacyjnego 

oraz w Urzędzie Miasta i Giny Wysoka w pokoju nr 22 w dniach i godzinach pracy Urzędu. W 

trakcie trwania konsultacji tj. do 17 kwietnia nie złożono żadnej uwagi ustnej.  

 

Badania sondażowe (ankiet) 

Badania ankietowa przeprowadzone zostały za pomocą ankiety internetowej (CAWI3), do 

której link został opublikowany na stronie internetowej gminy. Ponadto ankietę można było 

wypełnić i wysłać (PAPI4) na adres Urzędu (Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców 

Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka), oddać w Urzędzie Miasta i Gminy (w dniach  

i godzinach pracy urzędu) lub przesłać na adres e-mail: d.walczak@grupabst.pl lub 

fundusze@gminawysoka.pl. Dodatkowo przeprowadzone zostały badania techniką CATI5. 

Łącznie zebrano 61 ankiet (10 wywiadów – CAWI, 1 wywiad – PAPI, 50 wywiadów CATI). 

 

  

                                                      

3 CAWI – pytania kwestionariuszowe pobierane są ze strony internetowej organizatora badania i 

przekazywane za pośrednictwem sieci do dowolnego punktu, w którym znajduje się respondent wraz z 

komputerem podłączonym do Internetu. 

4 PAPI – o proces zbierania danych na podstawie przygotowanego kwestionariusza badania. 

5 CATI - wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Technika, w której pozyskiwanie informacji 

odbywa się za pośrednictwem łącza telefonicznego. 
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PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzono zmiany do treści 

diagnozy oraz co do granic wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Na wyznaczonym obszarze 

mieszka 1624 osób, co stanowi 29,65 % ogółu ludności gminy, jednakże powierzchnia obszaru 

rewitalizacji zwiększyła się o 0,66 ha obecnie 1623,66 ha, co stanowi 13,20 % ogółu powierzchni 

gminy.  

 


