
 

Informacja podsumowująca przebieg III konsultacji społecznych 

projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla gminy Jastków na lata 2016 -2023 

 

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie 

podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugjastkow.bip oraz na stronie 

internetowej Gminy https://jastkow.pl/ 

Konsultacje prowadzone były w następujących formach: 

1) wyrażenie pisemnej opinii – zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej; 

2) spotkanie konsultacyjne ze społecznością lokalną; 

3) warsztaty. 

 

Podczas III wyłożenia projektu Gminnego Projektu Rewitalizacji (GPR) wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko projektu GPR odbyły się spotkania konsultacyjne ze 

społecznością lokalną w miejscowościach, w których zostały wyznaczone obszary 

zdegradowane oraz obszary rewitalizacji. Spotkania te miały miejsce w sołectwach: 

Panieńszczyzna (03.08.2016r.); Jastków (04.08.2016r.); Marysin (08.08.2016r); Snopków, 

Moszna i Moszna Kolonia (09.08.2016r.); Józefów– Pociecha (10.08.2016r.) oraz Miłocin i 

Dąbrowica (11.08.2016r.). Podczas spotkań konsultacyjnych po raz kolejny  omówiony został 

projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023 oraz ponownie 

zaprezentowano przedsięwzięcia i projekty zamieszczone w dokumencie GPR, w tym 

wynikających z przeprowadzonych wcześniej konsultacji. Dodatkowo zaprezentowano 

wnioski wynikające z przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu GPR. Podczas spotkań, autorzy projektu dokumentu, nie przekazali arkuszy ankiety 

interesariuszom obecnym na spotkaniu, lecz w swobodnej rozmowie uzyskiwali informacje 

niezbędne do jej wypełnienia. Dyskutowano o sprawach dotyczących ściśle określonych 

obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Społeczność lokalna zamieszkująca 

obszary zdegradowane i obszary wskazane do rewitalizacji podczas dyskusji zaaprobowała 

przedstawione wcześniej przedsięwzięcia.  

W trakcie wyłożenia projektu GPR wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu 

dokumentu, wpłynął pisemny wniosek od mieszkańca wsi Dąbrowica o rozważenie 

możliwości uwzględnienia w konsultowanym dokumencie projektu pn. „Inkubator kultury- 

kordegarda”, mającego na celu adaptację niewykorzystanych budynków kordegardy i 

hydroforni na terenie zdegradowanym i obszarze wskazanym do rewitalizacji w miejscowości 

Panieńszczyzna. Wg wnioskodawcy wpisanie proponowanego przedsięwzięcia do projektu 

GPR, poprzez nadanie nowych funkcji użytkowych wymienionym budynkom, wpłynie na 

integrację lokalnej społeczności, rozwój kultury, wzrost atrakcyjności regionu - przy 

jednoczesnym utrzymaniu walorów historycznych i poznawczych zabytku. W dniu 

03.08.2016r. na spotkaniu w Panieńszczyźnie zainteresowany ponownie ustnie zgłosił 

powyższy wniosek dotyczący uwzględnienia projektu pn. „Inkubator kultury- kordegarda”  na 

terenie zdegradowanym i obszarze wskazanym do rewitalizacji w miejscowości 

Panieńszczyzna. Zebrani wyrazili akces i duże zainteresowanie tym wnioskiem, co zostanie 



uwzględnione w projekcie GPR po zakończonym okresie opiniowania projektu GPR przez 

instytucje i organy właściwe do opiniowania gminnego programu rewitalizacji. 

Ostateczne III spotkanie konsultacyjne i warsztaty zorganizowano w dniu 24 sierpnia 2016r. 

w siedzibie Urzędu Gminy w Jastkowie. W spotkaniu wzięło udział 16 osób z terenu gminy. 

Autorzy projektu dokumentu poinformowali zebranych, iż uwzględniony został wynikający z II 

tury konsultacji postulat dotyczący rezygnacji z projektu nr 8 w miejscowości Panieńszczyzna 

dotyczący „Utworzenia strefy przedsiębiorczości”. Zamiast  strefy przedsiębiorczości 

przewidziano projekt związany z rolnictwem pn. „Aktywizacja gospodarcza terenu wraz z 

uzbrojeniem pod działalność w branży rolniczej”.  

 

Podczas spotkania konsultacyjnego ponownie omówiony został projekt Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Jastków na lata 2016-2023 wraz z Prognozą oddziaływania na 

środowisko projektu GPR, gdzie skoncentrowano się przede wszystkim na przedstawieniu 

zaproponowanych przedsięwzięć i projektów w GPR, w tym zgłoszonego wniosku przez 

mieszkańca Dąbrowicy. Uczestnicy warsztatów w trakcie dyskusji ustosunkowali się 

pozytywnie do zaprezentowanych projektów i uznali, że należy uwzględnić zgłoszony 

wniosek do projektu GPR.  

 

Należy podkreślić, iż mieszkańcy gminy, w tym obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji posiadają dość sprecyzowaną wizję przyszłego wyglądu funkcjonalnego i 

estetycznego gminy, dobrą znajomość problemów dnia dzisiejszego oraz kierunków, w 

których gmina powinno się rozwijać. Wielu mieszkańców gminy Jastków oczekuje po 

rewitalizacji poprawy poziomu życia w gminie oraz stworzenia konkretnych ram dla ich 

aktywności, wypoczynku i rekreacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


