Podsumowanie konsultacji społecznych projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy
Kamionka Wielka na lata 2016 – 2023.

W dniu 17.01.2017r. Wójt Gminy Kamionka Wielka ogłosił przeprowadzenie konsultacji
społecznych w zakresie projektu uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016 –
2023.
Ogłoszenie
zostało
opublikowanie
na
stronie
internetowej
www.kamionkawielka.pl
oraz
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
http://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka,a,1280972,ogloszenie-wojt-gminykamionka-wielka-zaprasza-do-udzialu-w-konsultacjach-spolecznych-orazzglaszani.html. Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach 17.01.2017r. –
18.02.2017r. w formach:
1. Warsztatów z interesariuszami procesu rewitalizacji – w dniu 27.01.2017r. w sali
Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej.
2. Wyrażenia pisemnej opinii poprzez formularz zgłaszania uwag – zamieszczony na
stronach internetowych wraz z ogłoszeniem o konsultacjach.
3. Przyjmowania ankiet.
Uwagi i opinie w zakresie projektu uchwały interesariusze rewitalizacji mogli
składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy w Kamionce
Wielkiej, lub mailem na adres d.janik@kamionka.iap.pl.
W zorganizowanych warsztatach uczestniczyło 47 osób. Podczas warsztatów
przedstawiono powody wyznaczenia wskazanych obszarów zdegradowanych
i obszarów rewitalizacji. Przedstawiono również pogłębioną diagnozę obszarów
i proponowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, wraz z okresem ich realizacji.
W trakcie prowadzonych konsultacji wpłynęło 31 ankiet i 7 formularzy
rewitalizacyjnych, w tym 7 ankiet i 4 formularze od uczestników warsztatów.

Wyniki konsultacji
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzono następujące
zmiany:
1. Wprowadzono zapis dotyczący zgodności GPR ze strategią Powiatu
Nowosądeckiego:
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016 – 2023 jest
zgodny ze Strategią Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego na lata 2011 – 2020. Zawarte
w tej strategii główne cele:

1. Rozwój gospodarczy Powiatu poprzez udoskonalony układ komunikacyjny i
sprawną infrastrukturę techniczną o standardzie europejskim oraz stały rozwój
przedsiębiorczości gospodarczej i obszarów wiejskich gwarancją wzrostu
ekonomicznego regionu;
2. Rozwój sfery społecznej Powiatu poprzez wysoki poziom ochrony zdrowia oraz
pomocy społecznej, zachowanie bogactwa walorów przyrodniczych i kulturowych
Powiatu oraz likwidację zjawiska bezrobocia;
3. Rozwój sfery instytucjonalnej Powiatu poprzez wzrost efektywności
funkcjonowania administracji publicznej na terenie powiatu oraz stałą jego
promocję;
są zgodne z obranymi działaniami rewitalizacyjnymi, wskazanie w niniejszym
programie.”
2. Zaktualizowano tabelę 9

Tabela 9. Podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamionka Wielka na lata 2016-2023.

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

Przebudowa boiska sportowego w Kamionce Małej wraz z remontem placu
zabaw

2.

Przebudowa kompleksu boisk sportowych w Kamionce Wielkiej wraz z
remontem placu zabaw

Podmiot realizujący

Gmina Kamionka
Wielka

Gmina Kamionka
Wielka

3.

Przebudowa wraz z rozbudową budynku Urzędu Gminy na budynek
wielofunkcyjny wraz z budową centrum kultury na dz. ew. nr 733/1, 733/2,
733/5 w Kamionce Wielkiej

Gmina Kamionka

4.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1576K i drogi gminnej nr 290965K w Kamionce
Wielkiej

Gmina Kamionka

5.

6.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele parku

Budowa parkingu

Wielka

Obszar rewitalizacji

Szacunkowa wartość [zł]

Okres realizacji [lata]

Kamionka Mała

130 000,00

2020

Kamionka Wielka

250 000,00

2020 – 2023

2 500 000,00

2020 – 2023

Budowa chodników dla pieszych

Własne
RPO 2014 - 2020

Własne
RPO 2014 - 2020
Własne

Kamionka Wielka

Kamionka Wielka

140 000,00

2020

RPO 2014 – 2020
POIiŚ 2014 - 2020
Własne

Wielka

RPO 2014 - 2020

Towarzystwo Miłośników
Kamionki Wielkiej oraz
Parafia w Kamionce
Wielkiej

Własne

Gmina Kamionka

Kamionka Wielka

Mystków

285 000,00

450 000,00

2018 – 2019

2021

Wielka

7.

Planowane źródło
finansowania

RPO 2014 – 2020
WFOŚiGW
Własne
RPO 2014 - 2020

Gmina Kamionka

Królowa Górna,

Wielka

Bogusza

2 000 000,00

2017
2020 – 2023

Własne
Inne JST
RPO 2014 - 2020

8.

9.

Przebudowa wraz z rozbudową budynku OSP na budynek wielofunkcyjny
wraz z budową szkoły podstawowej w Boguszy na dz. nr 403/2 w Boguszy
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole w Królowej Górnej
wraz z utworzeniem parku naukowo dydaktycznego oraz infrastrukturą
towarzyszącą

Gmina Kamionka

Bogusza

1 500 000,00

2018 – 2020

Wielka
Gmina Kamionka Wielka

Własne
RPO 2014 - 2020

Królowa Górna

1 000 000,00

2021 – 2023

PROW
RPO 2014-2020

3. Dodano opis przedsięwzięcia nr 9:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole w Królowej Górnej wraz z
utworzeniem parku naukowo dydaktycznego oraz infrastrukturą towarzyszącą
a. Opis planowanych działań:
‐ zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Królowej Górnej;

- modernizacja drogi dojazdowej do kompleksu sportowego oraz utworzenie parkingu
i budowa nowych obiektów rekreacyjnych;
- utworzenie parku wraz z infrastrukturą badawczą oraz edukacyjną oraz
infrastrukturą towarzyszącą.
b. Cele realizo wane przez działanie:
‐

-

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej.
Zwiększenie estetyki centrum miejscowości Kamionka Wielka.

Rozwój infrastruktury sportowo – edukacyjnej i społecznej z uwzględnieniem
różnych grup wiekowych.
Zwiększenie aktywności mieszkańców oraz możliwości aktywnego
zagospodarowania wolnego czasu.
c. Oczekiwane rezultaty realizacji przedsięwzięcia:
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia estetyki centrum miejscowości
Królowa Górna i da możliwość aktywnego zagospodarowania czasu wolnego. Ponadto
utworzenie infrastruktury badawczej i naukowej przyczyni się do rozwijania pasji i
zainteresowań wśród mieszkańców wpływają jednocześnie zachęci do uczenia się przez
całe życie.

4. Wprowadzono zapisy, dotyczące uzgodnienia przed realizacją inwestycji:
W zakresie realizacji wskazanych powyżej przedsięwzięć rewitalizacyjnych, należy
uwzględnić istniejące przepisy, wynikające z MPZP oraz SUiKZP Gminy Kamionka Wielka,
przepisy prawa budowlanego, środowiskowe oraz inne przepisy szczególne, które mają
zastosowania w stosunku do poszczególnych działań. W szczególności należy:
•
•

•

uzgodnić ze spółką Sądeckie Wodociągi Sp. z o. o. w Nowym Sączu każdorazowo
przedsięwzięcia związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną;
w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych należy zachować ustalenia dotyczące
czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obwiązujące w: Południowomałopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Natura 2000 Łabowa PLH 120036, Obszar
Natura 2000 Nawojowa PLH120035 oraz Beski Niski PLB 180002, jeżeli inwestycje te
będą leżeć w obszarach wyżej wymienionych.
uzgodnić z PKP Polskie Linie Kolejowa S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu;
ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sącz każdorazowo przedsięwzięcia związane z
inwestycjami biegnącymi wzdłuż linii kolejowych.

