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INFORMACJE PODSUMOWUJĄCE PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH 

PRZYGOTOWYWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZORSZTYN 

 

1. FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNEJ: SPOTKANIE Z INTERESARIUSZAMI  

A. Data: 29 grudnia 2016 r.  

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Sromowcach Wyżnych 

Omówienie przebiegu: Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbyło się w dniu 29 grudnia 

2016 r. o godz. 10 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sromowcach Wyżnych. Na spotkanie przybyły 

24 osoby. Omówiony został na nim projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Czorsztyn. Przedstawiona została 

prezentacja obrazująca diagnozę zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych występujących na terenie Gminy Czorsztyn. 

Przedstawiona została także propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego, czyli takiego 

obszaru gminy, który cechuje się koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz 

występowaniem co najmniej jednego z negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. Obszarem gminy spełniającym te kryteria jest 

sołectwo Sromowce Wyżne, gdzie koncentrują się zjawiska niekorzystne we wszystkich 

wymienionych sferach oprócz sfery gospodarczej. Na spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami 

wskazano także obszar rewitalizacji, będący częścią obszaru zdegradowanego, na którym z uwagi na 

istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację.  

B. Data: 08 stycznia 2017 r. 

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Sromowcach Wyżnych 

Omówienie przebiegu: Spotkanie odbyło się w dniu 8 stycznia 2017 r. w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Sromowcach Wyżnych i uczestniczyło w nim 18 osób. Spotkanie poświęcone było 

projektowi uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Czorsztyn. Przedstawione zostały kryteria oceny negatywnych zjawisk 

w poszczególnych sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 

i technicznej, a także propozycja obszaru rewitalizacji, będącego częścią obszaru zdegradowanego. 

Przedstawiono propozycję następujących przedsięwzięć rewitalizacyjnych: utworzenie strefy 

rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów w miejscowości Sromowce Wyżne; parking 

i chodnik przy ulicy ul. Kosibowicza; parking i chodnik przy OSP; zmiana pokrycia dachu Izby 

Regionalnej i wykonanie pomieszczeń użytkowych na strychu (poddasze); wykonanie drogi 

(połączenie jej z ul. Kosibowicza); parking przy bibliotece (ul. Graniczna); chodnik przy ul. Św. Kingi; 
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wykonanie parkingu, placu rekreacyjnego i chodnika przy Szkole Podstawowej w Sromowcach 

Wyżnych; wymiana ogrzewania wraz z kotłem w Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych. 

 

2. FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNEJ: BADANIA ANKIETOWE  

Data: 29 grudnia 2016 r.  

Miejsce: Gminna Biblioteka Publiczna w Sromowcach Wyżnych 

Omówienie przebiegu: Badania ankietowe przeprowadzone zostały w dniu 29 grudnia 2016 r. 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sromowcach Wyżnych wśród uczestników spotkania 

konsultacyjnego.  

Wyniki ankiety zostały przedstawione na Wykresie 1. Ankietę wypełniło 22 spośród 24 osób 

przybyłych na to spotkanie. W pierwszym pytaniu respondenci zapytani zostali czy w ramach 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji powinno się zrealizować następujące działania: (1) utworzenie 

strefy rekreacji i wypoczynku oraz strefy aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców i turystów we 

wsi Sromowce Wyżne (z ogólnodostępną i bezpłatną infrastrukturą rekreacyjną); (2) remont starej 

części Izby Regionalnej (dachu oraz werandy); (3) termomodernizacja remizy OSP w Sromowcach 

Wyżnych oraz wykonanie parkingu; (4) remont chodnika na ul. Kosibowicza; (5) wymiana źródła 

ciepła w Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych z ekogroszka na pelet, zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej wokół szkoły (budowa chodnika, parkingu oraz ogrodu edukacyjnego).  

 

 

Wykres 1. Wyniki odpowiedzi na pytanie w ankiecie: Czy w ramach wyznaczonego obszaru 
rewitalizacji powinno się zrealizować następujące działania działania: (1) utworzenie strefy rekreacji 
i wypoczynku oraz strefy aktywnego spędzania czasu dla mieszkańców i turystów we wsi Sromowce 
Wyżne; (2) remont starej części Izby Regionalnej; (3) termomodernizacja remizy OSP w Sromowcach 
Wyżnych oraz wykonanie parkingu; (4) remont chodnika na ul. Kosibowicza; (5) wymiana źródła 
ciepła w Szkole Podstawowej w Sromowcach Wyżnych, zagospodarowanie przestrzeni wokół szkoły. 
Źródło: opracowanie własne 
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Na Wykresie 1. przedstawione zostało, że wszyscy ankietowani, bez wyjątku, stwierdzili iż wszystkie 

zaproponowane działania rewitalizacyjne powinny być zrealizowane. Potwierdza to bardzo 

dobitnie, iż zaproponowane działania są w pełni akceptowane przez biorących udział w tej formie 

konsultacji społecznej mieszkańców Gminy Czorsztyn. 

Drugie pytanie zadane w ankiecie brzmiało: Jakie inne działania powinno się zrealizować w ramach 

wyznaczonego obszaru rewitalizacji? Pomimo występującej pełnej akceptacji wśród mieszkańców 

co do słuszności proponowanych działań rewitalizacyjnych (Wykres 1.) to równocześnie każdy 

z ankietowanych (22 osoby) wymienia inne działania jakie ich zdaniem również powinny zostać 

zrealizowane. Jedna osoba ankietowana zgłaszała średnio 3,3 dodatkowych propozycji 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Część spośród nich wskazywana jest przez znaczny odsetek 

respondentów (Tabela 1.).  

 
Tabela 1. Działania jakie powinno się zrealizować w ramach wyznaczonego obszaru rewitalizacji – 
według badań ankietowych 

Lp. Wskazane działanie Liczba 
ankietowanych 

% ogółu 
ankietowanych 

1 Użytkowy strych w Izbie Regionalnej  
(na cele wystawowe) 

20 91% 

2 Parking przy przedszkolu 15 68% 

3 Ocieplenie stropu/strychu Izby Regionalnej 10 45% 

4 Parking przy bibliotece 7 32% 

5 Wykonanie chodnika na ul. Św. Kingi 4 18% 

6 Plac zabaw w Sromowce Wyżne Wygon 4 18% 

7 Budowa parkingu przy remizie 3 14% 

8 Izba regionalna: wykonanie instalacji 3 14% 

9 Parking przy aptece 1 5% 

10 Zagospodarowanie części działki w centrum wsi 
jako miejsca rekreacji i odpoczynku 

1 5% 

11 Remont drogi na ul. Kosibowicza 1 5% 

12 Budowa domu regionalnego/gospodarstwa z XIX w. 
w formie muzeum (układ domu, szopy, obory/ 
podwórka itp.) 

1 5% 

13 Zagospodarowanie terenu byłej Strażnicy Celnej – 
stworzenie kompleksu rekreacyjnego z miejscami 
noclegowymi, basenem, SPA (ul. Wojska Polskiego) 

1 5% 

14 Parking przed budynkiem przy ul. Granicznej 32  1 5% 
Źródło: opracowanie własne 

 

91% ogółu ankietowanych jest zdania że warto byłoby tak wyremontować Izbę Regionalną, aby 

strych mógł zostać przeznaczony na cele wystawowe. 68% respondentów wskazuje z kolei na 

istotne znaczenie parkingu przy przedszkolu. 45% ankietowanych proponuje ocieplenie 
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stropu/strychu Izby Regionalnej, a 32% parking przy bibliotece. Wykonanie chodnika na ul. Św. Kingi  

oraz placu zabaw w Sromowcach Wyżnych Wygon wskazuje po 18% respondentów, a budowę 

parkingu przy remizie oraz wykonanie instalacji w Izbie Regionalnej po 14% ogółu ankietowanych. 

Pozostałe wskazane poszczególne działania, takie jak: parking przy aptece; zagospodarowanie części 

działki w centrum wsi jako miejsca rekreacji i odpoczynku; remont drogi na ul. Kosibowicza; budowa 

domu regionalnego/gospodarstwa z XIX w. w formie muzeum (układ domu, szopy, obory/ 

podwórka itp.); zagospodarowanie terenu byłej Strażnicy Celnej – stworzenie kompleksu 

rekreacyjnego z miejscami noclegowymi, basenem, SPA (ul. Wojska Polskiego); parking przed 

budynkiem przy ul. Granicznej 32, zgłosiło poniżej 10% ogółu ankietowanych. 

 
3. FORMA KONSULTACJI SPOŁECZNEJ: ZBIERANIE UWAG W POSTACI PAPIEROWEJ LUB 

ELEKTRONICZNEJ DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CZORSZTYN W SPRAWIE 

WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY 

CZORSZTYN  

Data: od 22 grudnia 2016 r. do 23 stycznia 2017 r. 

Miejsce: dziennik podawczy Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach (ul. Gorczańska 3) lub droga 

elektroniczna na adres: pozabudzetowe@ug.czorsztyn.pl. 

Omówienie przebiegu: Tej formie konsultacji społecznych poddany został projekt uchwały Rady 

Gminy Czorsztyn w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Czorsztyn. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w formie możliwości przekazania 

pisemnych opinii lub uwag i miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. Projekt uchwały wraz z załącznikami oraz formularz konsultacyjny był dostępny 

od dnia 22 grudnia 2016 r. na stronie www.czorsztyn.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 

(zakładka „Konsultacje") oraz w pokoju 19 Urzędu Gminy Czorsztyn. Zbierania uwag, propozycji 

i opinii w postaci papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, 

stanowiącego załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr WG.0050.241.2016, należało dostarczyć w terminie 

do dnia 23 stycznia 2017 roku do godz. 15.00 do Urzędu Gminy Czorsztyn w Maniowach (ul. 

Gorczańska 3) na dziennik podawczy Urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 

pozabudzetowe@ug.czorsztyn.pl. Ta forma konsultacji nie cieszyła się zainteresowaniem, gdyż do 

Urzędu Gminy Czorsztyn nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia dotycząca przedmiotu konsultacji. 

 


