
 

 

Rewitalizacja  
Gmina Ochotnica Dolna 
 

 

 

Ochotnica Dolna, 29.05.2017 r. 

 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ OCHOTNICA DOLNA 
 

 

PRZEDMIOT KONSULTACJI: 
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 

2016-2023. 
 

ZAKRES RAPORTU 

1. Przedmiot konsultacji społecznych 

2. Interesariusze konsultacji społecznych 

3. Cel konsultacji społecznych 

4. Organizacja i przebieg 

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 

6. Zgłoszone uwagi 

7. Podsumowanie z przebiegu konsultacji społecznych 

 

TREŚĆ RAPORTU: 

1. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był: 

Projekt Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023. 

 
2. Interesariusze konsultacji społecznych 

Jako interesariuszy procesu rewitalizacji  szczególnie należy wymienić: 

1) mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym 

obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 

2) mieszkańców gminy inni niż wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 



4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

 

3. Cel konsultacji społecznych 

1) Zaprezentowanie założeń Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-

2023 

2) Zgłaszanie uwag i rekomendacji mieszkańców do proponowanego programu. 

 

4. Organizacja i przebieg 

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446) Wójt Gminy Ochotnica Dolna zawiadamiał w dniu 21 kwietnia, 

2017 r. że od 28 kwietnia 2017 r. do 21 maja 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne: projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna 

w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Gminy Ochotnica Dolna, 

Projekt uchwały dostępny był: 

 na stronie www.ochotnica.pl w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji” oraz 

 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna oraz w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, pok. 101 

Uwzględniono następujące formy konsultacji: 

 zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag mieszkańców (poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy, który był do pobrania na stronie www.ochotnica.pl, na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ochotnica Dolna oraz w Urzędzie Gminy Ochotnica Dolna, os. Dłubacze 160, pok. 101), 

 warsztat konsultacyjny dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy obszarów rewitalizacji w dniu 16 maja 2017 r., poświęcony projektowi 

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023, w godzinach: 14:00 – 17:00 w Wiejskim 

Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej 

 debata społeczna dla mieszkańców Gminy Ochotnica Dolna i interesariuszy obszarów rewitalizacji w dniu 19 maja 2017 r., poświęcony projektowi uchwały w 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023, w godzinach: 10:00 – 12:30 w Wiejskim Ośrodku Kultury w 

Ochotnicy Dolnej. 

 

5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna 

 

6. Zgłoszone uwagi 

Podczas trwania konsultacji zgłoszono łącznie 36 uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na 

lata 2016-2023, w tym w formie: 



 papierowej: 5 

 elektronicznej:  7 

 ustnej: 24 

 
Zgłoszone uwagi:  

Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Uwaga nr 1  

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Wprowadzenie w liście projektów 
uzupełniających utworzenie świetlicy 
środowiskowej na Osiedlu Gronie – 
dedykowanej dla społeczności romskiej 
Dodatkowo, skorygowanie numeracji 
przedsięwzięć uzupełniających, w efekcie 
dodania nowego przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie istotne dla 

procesu socjalizacji dzieci – 

poprawy ich szans edukacyjnych. 

Pozytywnie Proponowane rozwiązanie istotne dla 

społeczności lokalnej podobszaru 

rewitalizacji. 

 

Uwaga nr 2  

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Wprowadzenie do listy projektów 
uzupełniających strategii promocji i marki 
dla Gminy Ochotnica Dolna. 
Dodatkowo, skorygowanie numeracji 
przedsięwzięć uzupełniających, w efekcie 
dodania nowego przedsięwzięcia. 

W kontekście rosnącego 

zainteresowania turystów ofertą 

Gminy i postrzeganiem turystyki 

jako potencjału rozwojowego, 

istotnym jest opracowanie planu 

związanego z określeniem 

kluczowych produktów 

turystycznych w ofercie Gminy 

oraz sposobu jej promocji, 

Pozytywnie Wprowadzono przedsięwzięcie 
uzupełniające PU10: GOR-ce na TAK! 
GÓRY – OFERTA  - ROZWÓJ. 
Proponowane rozwiązanie istotne dla 

społeczności lokalnej wszystkich 

podobszarów rewitalizacji – rozwój 

gospodarczy oparty o lokalne zasoby, jako 

istotny element procesu rewitalizacji. 

Uwaga nr 3 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W opisie projektu uzupełniającego: 
„MIĘDZY NAMI” NA ROWERZE  
Zastąpienie  części opisu projektu nowym 
bardziej adekwatnym tekstem. 
ZASTĄPIENIE ISTNIEJĄCEGO ZAPISU: 
Ścieżka rowerowa i deptak 
Lokalne ścieżki pieszo-rowerowe (miejsce 
do odpoczynku, z parkingami dla rowerów 
i samochodów – rozdzielenie ruchu 
samochodowego i pieszych oraz 
rowerzystów) 
Tworzenie ścieżek rowerowych i 
deptaków oraz tras biegowych (letnich i 
zimowych).  

Skorygowanie tekstu zgodnie z 

ustalonymi lokalnie wstępnie 

rozwiązaniami i potrzebami 

zgłaszanymi przez mieszkańców. 

Pozytywnie Propozycja stanowi odpowiedź na 

postulaty mieszkańców. 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Istotne dla Ochotnicy Dolnej, aby ścieżka ta 
obejmowała również: 
 Ścieżka spacerowa wraz z ławeczkami, 

łącząca podobszar rewitalizacji 7 z 3 
wraz z małą architekturą wypoczynkową 
(altany, ławki) oraz zamontowanie 
lunety widokowej 
 Ścieżka spacerowo-rowerowa łącząca 

Młynne – os. Rusanki 
Istotne dla Ochotnicy Górnej, aby ścieżka ta 
obejmowała również: 
Wzdłuż drogi powiatowej, łącząc miejsce 
rekreacji od Osiedla Posadowski do 
granicy z Gminą Nowy Targ (koncepcja) 
PROPONOWANY TEKST: 
Tworzenie i/lub  rozwój lokalnych ścieżek 
pieszo-rowerowych, w tym jako tras 
biegowych, jako miejsc do rekreacji i 
odpoczynku, wraz z parkingami dla 
rowerów i samochodów, oraz niezbędnymi 
elementami tzw. małej architektury (np. 
ławki, kosze) –rozwiązania mające na celu 
rozdzielenie ruchu samochodowego i 
pieszych oraz rowerzystów. 
Przebieg  kluczowych ścieżek pieszo-
rowerowych: 
 Ochotnica Górna os. Majdówka - 

Posadowskie (od mostu do mostu). 
 Ścieżka spacerowo - rowerowa wzdłuż 

Potoku Ochotnickiego aż do ujścia do 
rzeki Dunajec (początek ścieżki od ZGK, 
Urząd Gminy. Ochotnica - Centrum, 
Zachry, Kamieniec, Brysiówka, Ligasy, 
Tylmanowa Zabaście , ujście do Rzeki 
Dunajec - plac parkingowy. 
 Ścieżka spacerowa wraz z ławeczkami, 

łącząca podobszar rewitalizacji 7 z 3 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

wraz z małą architekturą wypoczynkową 
(altany, ławki) oraz zamontowanie 
lunety widokowej. 
 Ścieżka spacerowo-rowerowa łącząca 

Młynne – os. Rusanki 
 Wzdłuż drogi powiatowej, łącząc miejsce 

rekreacji od Osiedla Posadowski do 
granicy z Gminą Nowy Targ. 

Uwaga nr 4 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu „ ŚCIEŻKI 
SPACEROWE” – rozszerzenie zapisu. 
ISTNIEJĄCY ZAPIS: 
2. od osiedla Kłodne wzdłuż Dunajca aż do 

nowego ośrodka zdrowia 

PROPONOWANY ZAPIS: 

2. W sołectwie Tylmanowa ścieżka 

spacerowa od Osiedla Kłodne do nowego 

ośrodka zdrowia, biegnąca przy biegu 

Dunajca, poniżej istniejącej drogi 

wojewódzkiej 

Uszczegółowienie zapisu – dla 

zwiększenia czytelności   

Negatywnie Na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym 

mieszkańcy wskazywali na brak 

formalnych możliwości zrealizowania 

przedsięwzięcia. 

Uwaga nr 5 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Skorygowanie adresu w opisie PP.1 -  opis 

projektu: Modernizacja/remont budynku 

WOK w Tylmanowej wraz z 

zagospodarowaniem terenu dla stworzenia 

przestrzeni spotkań 

Istniejący adres: 

Os. Kozielce 29 

SKORYGOWAĆ NA 

Os. Kozielce 297 

Dbałość o poprawność zapisu Pozytywnie Dbałość o poprawność zapisu 

Uwaga nr 6 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Uzupełnienie uzasadnienia realizacji 

przedsięwzięć podstawowych (w tym 

poszczególnych projektów) poza obszarem 

rewitalizacji (dotyczy wszystkich 

przedsięwzięć podstawowych). 

Dbałość o kompletność i 

poprawność zapisów GPR 

Pozytywnie Dbałość o kompletność i poprawność 

zapisów GPR 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Uwaga nr 7 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu PP.2- projekt: 

8. Przestrzeń spotkań – Kłodne 

Proponowana zmiana lokalizacji 

realizacji przedsięwzięcia z działek o 

numerach: 4931/1, 4931/2, 4931/3 

Proponowane działki:   4531/4, 4532/3, 

4533/3, 4534/4 

 

Proponuje się zamianę lokalizacji 

inwestycji ze względu na fakt, iż 

proponowane działki mają 

niewielką powierzchnię (około 4 

arów), z których około połowa 

znajduje się na stoku/ skarpie 

(teren pochyły niesprzyjający 

tworzeniu tego typu 

infrastruktury). Dodatkowo jest 

on mocno zacieniony w godzinach 

popołudniowych. 

Teren ten nie jest własnością 

Gminy, dlatego proponuje się 

zakup działek nieopodal 

(na granicy obszaru rewitalizacji, 

których powierzchnia wynosi 

około 1600 m2, i znajduje się w 

nasłonecznionym miejscu. 

Ta powierzchnia i usytuowanie 

terenu pozwoli na realizację w 

pełnie zgłaszanych przez 

mieszkańców podobszaru 

rewitalizacji potrzeb. 

Negatywnie Nie uzasadnione koszty ekonomiczne. 

Działki znajdują się poza obszarem 

rewitalizacji. 

Uwaga nr 8 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu PP.6: 

W zakresie prac uzupełnienie o punkt: 

 Wymiana stolarki okienno-drzwiowej 

Uwzględnienie całościowego 

planowanego i niezbędnego 

zakresu prac. 

Pozytywnie Dbałość o kompletność i poprawność 

zapisów GPR oraz realizacja potrzeb 

zgłaszanych przez mieszkańców. 

Uwaga nr 9 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu PP.1, dodanie zapisu: 

Sale WOK udostępniane nieodpłatnie 

organizacjom pozarządowym w kontekście 

ich działalności statutowej (np. realizacja 

szkoleń dla członków, pracowników 

Aktywizacja mieszkańców i ich 

inicjatywy, są bardzo istotne dla 

społeczności lokalnej. 

Pozytywnie Odpowiedź na postulaty mieszkańców. 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

i pozostałych mieszkańców, warsztaty dla 

konkretnych grup. 

Sale udostępniane będą nieodpłatnie 

zgodnie  z dostępnością i prowadzonym 

internetowo kalendarzem. 

Uwaga nr 10 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu PP.1, projekt 2, dodanie 

zapisu: 

Kontynuacja działalności punktu 

informacji turystycznej w Ochotnicy 

Górnej 

Konieczność uwzględnienia 

prowadzonej obecnie aktywności 

przez WOK w Ochotnicy Górnej. 

Pozytywnie Doprecyzowanie zapisu. 

Uwaga nr 11 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Dodanie do listy przedsięwzięć 

uzupełniających w ramach celu 

szczegółowego 1, przedsięwzięcia pod 

nazwą: 

„MŁODY WOK” w Ochotnicy Górnej 

Utworzenie WOK MŁODYCH w Ochotnicy 

Górnej w oparciu o budynek Ośrodka 

Zdrowia (po przeniesieniu do nowej 

lokalizacji) lub były Dom Parafialny). 

Stanowić ma on przestrzeń spotkań i 

aktywizacji dla starszej młodzieży (starsze 

klasy szkoły średniej i młodzież po 

zakończeniu edukacji, w tym pracującej). 

Odpływ ludzi młodych z Gminy 

stanowi istotne wyzwanie dla 

prowadzonej polityki rozwojowej. 

I wymaga podejmowania działań 

dla podnoszenia atrakcyjności 

miejsca zamieszkania młodych 

(tworzenia miejsc sprzyjających 

spotkaniom i oferty). 

Pozytywnie Działania na rzecz zwiększenia włączenia 

społecznego młodych, stanowią istotne 

zadań wobec zidentyfikowanych 

problemów w procesie prac nad 

programem rewitalizacji. 

Uwaga nr 12 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu PP.1, projekt 2: 

 dodanie do zakresu prac w WOK: 

Wymiana instalacji elektrycznej w WOK 

w Ochotnicy Górnej  

Ze względu na stan instalacji 

budynku, wybudowanego 

w 1968 r., istnieje konieczność 

wymiany instalacji elektrycznej, 

dla zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców i efektywności 

energetycznej.  

Negatywnie W zakresie prac wymiana instalacji 

elektrycznej została przewidziana. 

Uwaga nr 13 

(spotkanie 

W PP.1 – projekt 6: Modernizacja / remont 

drogi umożliwiające mieszkańcom 

Droga jest kluczowym elementem 

na ten moment - docelowo 

W zakresie 

poszczególnych 

W zakresie punktu a: 

Usunięcie chodników i ścieżki rowerowej, 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

konsultacyjne 

nr 1) 

bezpieczny dostęp do usług  filii WOK i 

jego oferty - Ochotnica Górna: 

a. z zakresu robót należy wykreślić 

chodniki i ścieżkę rowerową budowaną 

wzdłuż drogi.  

b. należy zmienić wycenę remontu drogi z 

5  mln na 1,8 mln ew. 2 mln ale 5 mln 

należy uznać  jako kwotę zawyżoną  

(nawet uwzględniając wykup działek i 

odwodnienia i wszystko inne elementy) 

c. tę drogę należy uwzględnić w 

planowanym pierwszym składanym 

wniosku o dofinansowanie w ramach 

11 osi priorytetowej RPO WM na lata 

2014-2020, dotyczącej rewitalizacji 

(jest możliwość wykonanie jej na tzw. 

zgłoszenie wymagane są jedynie zgody 

mieszkańców). 

istotnym będzie stworzenie w tej 

dolinie alternatywnego ciągu 

pieszo-rowerowego 

odseparowanego od ciągu pieszo-

jezdnego, ale jego przebieg trzeba 

uzgodnić z mieszkańcami  i nie 

jest możliwym szybkie 

opracowanie tej koncepcji, jako 

konkretnego założenia 

projektowego. 

 

punktów 

 

W zakresie 

punktu a:  

negatywnie 

 

W zakresie 

punktu b: 

pozytywnie 

 

W zakresie 

punktu c: 

nie dotyczy 

GPR 

 

wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa 

pieszych w ruchu drogowym, co było 

wielokrotnie zgłaszane przez 

mieszkańców jako problem istotny do 

podjęcia. 

 

W zakresie punktu b: 

Skorygowano szacunkową wycenę tego 

komponentu, co wpłynie na wartość 

realizacji całego przedsięwzięcia.  

 

W zakresie punktu c: 

Uwaga bezzasadna na etapie prac nad 

GPR. Ujęcie projektu w ramach wniosku o 

dofinansowanie będzie uwarunkowane 

posiadaniem prawa do dysponowania 

nieruchomością. 

Uwaga nr 14 

(spotkanie 
konsultacyjne 
nr 1) 

W projekcie uzupełniającym: 

ROZBUDOWA SIECI DRÓG W SOŁECTWIE 

OCHOTNICA GÓRNA – usunięcie 

pierwszego punku 1. DROGA JAMNE. 

Droga została uwzględniona w 

PP.1 

Pozytywnie Dbałość o poprawność zapisów GPR 

Uwaga nr 15 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Uwaga nr 14 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Uzupełnienie listy projektów 

uzupełniających  

o zagospodarowanie polany Poniechaniec 

(parking)  w kontekście  “Dolina Kuligowa 

Forendówki” 

Parking nie został włączony do 

zadań podstawowych – stanowi  

całość z planowanym projektem 

“Dolina Kuligowa Forendówki”  

 

Negatywnie W programie zakres prac jest 
uwzględniony  w przedsięwzięciu 
uzupełniającym TAK DLA TURYSTYKI 

 

Uwaga nr 16 

(spotkanie 

W ramach PP.1 – projekt 2:  

Modernizacja/remont budynku WOK w 

Uwzględnienie całości istotnych 

dla mieszkańców obiektów 

Pozytywnie Uwzględnienie wszystkich istotnych 

elementów dla mieszkańców. 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

konsultacyjne 

nr 1) 

Ochotnicy Górnej wraz zagospodarowaniem 

terenu dla stworzenia przestrzeni spotkań – 

uzupełnienie opisu i zakresu prac: 

 Dodanie do stref działalności „ Strefy 

SŁOWA – biblioteka” 

 Dodanie do zakresu prac: „remont i 

modernizacja biblioteki” 

Uwaga nr 17 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Wprowadzenie do listy projektów 

uzupełniających kwestii utworzenia 

przestrzeni dla działalności oddolnej 

mieszkańców - Strefy aktywnych - w 

Ochotnicy Górnej - pomieszczenie na 

spotkania organizacji pozarządowych i 

przedstawicieli inicjatyw oddolnych dla 

planowania realizacji lokalnych 

przedsięwzięć.  

Miejsce: w budynku Starego Ośrodka 

Zdrowia po wybudowaniu nowego 

ośrodka zdrowia lub w budynku dawnego 

Domu Parafialnego. 

Brak dostępnych miejsc spotkań 

dla aktywności lokalnej 

mieszkańców. 

Pozytywnie Uwzględnienie dla zwiększenia włączania i 

aktywności społecznej.  

Uwaga nr 18 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Dodatkowo w Ochotnicy Górnej zgłoszono: 

a. Wniosek o wprowadzenie nowego 

zadania: Alternatywny ciąg pieszo-

rowerowy  odseparowany od ciągu 

pieszo-jezdnego w os. Jamne  

b. Wniosek o wprowadzenie nowego 

zadania: Alternatywny ciąg pieszo-

rowerowy  odseparowany od ciągu 

pieszo-jezdnego  w os. Jaszcze 

c. Miejsce spotkań i integracji Jurkowski 

Potok  

d. Prośba o ujednolicenie nazwy w 

Istotne dla kompleksowego 

podejścia i prowadzenia działań 

rewitalizacyjnych. 

W zakresie 

punktu a: 

negatywnie 

W zakresie 

punktu b: 

negatywnie 

W zakresie 

punktu c: 

negatywnie 

W zakresie 

punktu d: 

negatywnie 

Odpowiedzi w zakresie poszczególnych 

punktów: 

W zakresie punktu a: 

Brak wskazanej lokalizacji oraz brak 

prawa własności. 

W zakresie punktu b: 

Brak wskazanej lokalizacji oraz brak 

prawa własności 

W zakresie punktu c: 

Brak wskazanej lokalizacji oraz brak 

uregulowanego prawa własności 

W zakresie punktu d: 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

dokumentacje  : Filia WOK Centrum 

Kultury i Historii Ochotnickiej 

„Wojtyłowa Gazdówka”  

e. Brak wpisanej kładki (molo) w os. 

Zawady 

f. Dostęp do sieci komórkowej i Internetu 

przez rozwój instalacji naziemnej 

g. Sieć automatycznych i tradycyjnych 

wypożyczalni rowerów. 

W zakresie 

punktu e: 

negatywnie 

W zakresie 

punktu f: 

pozytywnie 

W zakresie 

punktu g: 

pozytywnie 

 

Brak podstawy prawnej. WOK w Ochotnicy 

Górnej nie posiada filii. 

W zakresie punktu e: 

Brak szczegółowego opisu 

przedsięwzięcia. Ponadto zakres 

inwestycji musi zostać uzgodniony z RDOŚ 

i RZGW. 

W zakresie punktu f: 

Uwzględniono ze względu na istotność w 

kontekście rozwoju przedsiębiorczości, w 

tym młodych 

Należy jednak podkreślić, iż Gmina nie 

posiada realnych narzędzi do realizacji 

przedsięwzięcia, mimo to będzie 

podejmowała działania skoncentrowane 

na wsparciu realizacji działań w tym 

zakresie.. 

W zakresie punktu g: 

Uwzględniono w ramach przedsięwzięcia 

uzupełniającego „TAK DLA TURYSTYKI” 

Zadanie realizowane obecnie  przez 

prywatnego przedsiębiorcę. 

Uwaga nr 19 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

Wprowadzenie w tabeli w podrozdziale 5.2  

Kluczowe wyzwania dla obszaru 

rewitalizacji, w ostatniej kolumnie” 

DZIAŁANIE UKIERUNKOWANE  

NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU”, tytułów 

projektów, które ukierunkowane są na 

rozwiązanie problemów postawionych w 

GPR (zgodnie z aktualną tabelą w 

podrozdziale 8.1. GPR) 

Konieczność uzupełnienia 

brakujących zapisów 

Pozytywnie Dbałość o poprawność dokumentu GPR 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Uwaga nr 20 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

W opisie podobszaru rewitalizacji nr 6. 

„Obłaz-Gabrysie-Zaziąbły” (str. 56) 

wstawić poprawną mapę. 

Dbałość o poprawność zapisu – 

istniejąca mapa nie dotyczy 

podobszaru. 

Pozytywnie Dbałość o poprawność dokumentu GPR 

Uwaga nr 21 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

Utworzenie świetlicy środowiskowej dla 

dzieci na podobszarze rewitalizacji  nr 7. 

„Młynne”. 

 

W związku z dużymi 

odległościami z podobszaru 

rewitalizacji nr 7 (Młynne) do 

centrum wsi, gdzie znajduje się 

WOK, oraz koniecznością 

poprawy szans edukacyjnych 

uczniów, istotnym jest utworzenie 

miejsca – świetlicy, w których 

dzieci będą mogły odrabiać 

zadanie i/lub otrzymać pomoc w 

tym zakresie. 

Pozytywnie Proponowane rozwiązanie jest 

odpowiedzią na potrzeby mieszkańców 

podobszaru rewitalizacji. Dodano 

przedsięwzięcie uzupełniające ŚWIETLICA 

+ (kierunek działań 1.3 Poprawa jakości 

oferty edukacyjnej i zajęć pozaszkolnych). 

Uwaga nr 22 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

W zakresie przedsięwzięcia 

uzupełniającego PU15 (str. 91) 

uwzględnienie dodatkowych 

proponowanych ścieżek w miejscowości 

Tylmanowa: 

a. Ścieżka spacerowa wraz z oświetleniem i 

towarzyszącą infrastrukturą (np. ławki, 

kosze na śmieci, wiaty wraz z ławami i 

stołami), od Osiedla Łęg Dolny do Łęgu 

Górnego.  

b. Modernizacja na istniejącej części i 

utworzenie ścieżki-spacerowo 

rowerowej na Osiedlu Gabrysie-Zaziąbły 

(podobszar rewitalizacji nr 6), wzdłuż 

Potoku Klempy, wraz z oświetleniem i 

towarzyszącą infrastrukturą (np. ławki, 

kosze na śmieci). 

Pomimo bardzo dogodnego 

położenia miejscowości, brakuje 

w niej ścieżek spacerowych, tak 

aby mieszkańcy mogli się 

bezpiecznie przemieszczać, a 

istniejące są w złym stanie 

technicznym. 

Pozytywnie Proponowane ścieżki, związane są z 

odpowiedzią na potrzeby mieszkańców 

podobszarów rewitalizacji. 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

c.  

Uwaga nr 23 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

Uwaga o niemożności zrealizowania 

ścieżki zaproponowanej w Tylmanowej 

ścieżki spacerowej w ramach 

przedsięwzięcia uzupełniającego PU15 

(str. 91). 

Mieszkańcy zwrócili uwagę na 

fakt, ze względów formalnych 

mało prawdopodobnym, lub 

wręcz niemożliwym  jest 

utworzenie ścieżki na tym 

odcinku. 

Pozytywnie W związku ze zgłoszonymi uwagami 

mieszkańców i identyfikacji czynników, 

które wpływają negatywnie na 

wykonalność inwestycji, odstąpiono od 

realizacji przedsięwzięcia. 

Uwaga nr 24 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 2) 

Propozycja uwzględnienia w ramach 

przedsięwzięć uzupełniających  

modernizacji placu zabaw przy szkole 

podstawowej  na Osiedlu Mastalerze – plac 

zabaw przylegający do podobszaru 

rewitalizacji Gabrysie –Zaziąbły i 

sąsiadującego z podobszarem rewitalizacji 

na Osiedlu Rzeka.) -   

Plac zabaw znajduje się przy 

szkole, do której uczęszczają 

uczniowie z dwóch podobszarów 

rewitalizacji (Gabrysie –Zaziąbły i 

sąsiadującego podobszaru Osiedle 

Rzeka.) w związku z tym dla 

jakości pracy szkoły i 

popołudniami, gdy w jej okolicach 

dzieci spędzają czas, jako 

istotnym miejscu spotkań. 

Pozytywnie Ze względu na duże znaczenie placu zabaw 
dla dzieci z dwóch podobszarów 
rewitalizacji oraz pracy szkoły, uwaga 
została uwzględniona. Dodano nowe 
przedsięwzięcie uzupełniające W 
PRZESTRZENI DLA DZIECI 

w ramach kierunku działań nr 1.4.  

Uwaga nr 25 

(uwaga 

zgłoszona 

elektronicznie) 

Dopisanie do zadań uzupełniających 

Doliny Kuligowej Jamne stacja początkowa, 

pośrednia i końcowa 

Pomysł z Koncepcji Rozwoju 

Turystyki Komitetu Wyborczego 

Porozumienie Dla Rozwoju Gminy 

wielokrotnie zgłaszany przez 

mieszkańców i radnych 

Pozytywnie Uwaga uwzględniona – w zakresie 

projektu PU8  

SANIAMI I SANKAMI PO OCHOTNICY 

DOLNEJ  - zmieniono zapis na następujący. 

„Wytyczenie: 

 drogi kuligowej, w tym: 

 Dolina Kuligowa Jamne stacja 

początkowa, pośrednia i końcowa 

 Dolina Kuligowa Fore 

 ndówki stacja początkowa, pośrednia 

i końcowa 

 oraz toru saneczkowego 

jako potencjałów do rozwoju turystyki w 

gminie i tym samym wzmacniania 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

aktywności gospodarczej mieszkańców 

podobszarów rewitalizacji.” 

W konsekwencji też zmieni się koszt 

realizacji wszystkich przedsięwzięć 

uzupełniających. 

Uwaga nr 26 

(uwaga 

zgłoszona 

elektronicznie) 

Dopisanie do zadań uzupełniających 

Doliny Kuligowej Forendówki stacja 

początkowa, pośrednia i końcowa 

Pomysł z Koncepcji Rozwoju 

Turystyki Komitetu Wyborczego 

Porozumienie Dla Rozwoju Gminy 

wielokrotnie zgłaszany przez 

mieszkańców i radnych 

Pozytywnie J. w. 

Uwaga nr 27 

(uwaga 

zgłoszona 

elektronicznie) 

Białe Orliki lub mini lodowiska w centach 

wiosek.  

Pomysł z Koncepcji Rozwoju 

Turystyki Komitetu Wyborczego 

Porozumienie Dla Rozwoju Gminy 

wielokrotnie zgłaszany przez 

mieszkańców i radnych 

Pozytywnie Do listy przedsięwzięć uzupełniających 

dodano zadanie „BIAŁE ORLIKI” w ramach 

kierunku działań 1.4., uwzględniające 

wskazany zakres. 

W konsekwencji też zmieni się koszt 

realizacji wszystkich przedsięwzięć 

uzupełniających.  

Uwaga nr 28 

(uwaga 

zgłoszona 

elektronicznie) 

Stworzenie sieci gminnych lokalnych 

szlaków turystycznych  i ścieżek 

tematyczne związanych z naszą historią 

oraz kulturą,  

Pomysł z Koncepcji Rozwoju 

Turystyki Komitetu Wyborczego 

Porozumienie Dla Rozwoju Gminy 

wielokrotnie zgłaszany przez 

mieszkańców i radnych 

Pozytywnie Do listy przedsięwzięć uzupełniających w 

ramach celu 2, kierunek działań 2.3, 

dodano zadanie „OCHOTNICKIE SZLAKI” 

Stworzenie sieci gminnych lokalnych 

szlaków turystycznych  i ścieżek 

tematycznych związanych z historią oraz 

kulturą Gminy Ochotnica Dolna, w tym: 

 Szlak Pasterski połączony z 

rewitalizacją szałasów (kolyb) na 

terenie gminy 

 Szlak sakralny połączony z 

rewitalizacją kapliczek na terenie 

naszej gminy 

 Ścieżka edukacyjna na Jaziora 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

IIwankowskie i Zawadowskie 

Uwaga nr 29 

(uwaga 

zgłoszona 

elektronicznie) 

Szlak Pasterski połączony z rewitalizacją 

szałasów (kolyb) na terenie gminy 

Pomysł z Koncepcji Rozwoju 

Turystyki Komitetu Wyborczego 

Porozumienie Dla Rozwoju Gminy 

wielokrotnie zgłaszany przez 

mieszkańców i radnych 

Pozytywnie J. w. 

Uwaga nr 30 

(uwaga 

zgłoszona 

elektronicznie) 

 Szlak sakralny połączony z rewitalizacją 

kapliczek na terenie naszej gminy 

Pomysł z Koncepcji Rozwoju 

Turystyki Komitetu Wyborczego 

Porozumienie Dla Rozwoju Gminy 

wielokrotnie zgłaszany przez 

mieszkańców i radnych 

Pozytywnie J. w. 

Uwaga nr 31 

(uwaga 

zgłoszona 

elektronicznie) 

Ścieżka edukacyjna na Jaziora 

IIwankowskie i Zawadowskie 

Pomysł z Koncepcji Rozwoju 

Turystyki Komitetu Wyborczego 

Porozumienie Dla Rozwoju Gminy 

wielokrotnie zgłaszany przez 

mieszkańców i radnych 

Pozytywnie J. w. 

Uwaga nr 32 

(uwaga 

pisemna) 

Skorygowanie informacji, w opisie 

przedsięwzięcia podstawowego nr 1 (PP1) 

mówiącej iż „Wotyłowa Gazdówka” zwana 

inaczej też Papieżówka jest filią WOK oraz 

korekta tytułu projektu nr 3, na: 

„Wojtyłowa Gazdówka” Centrum Tradycji i 

Historii Ochotnickiej w potoku Jamne 

os. Skałka 

 

oraz skorygowanie tytułu i treści opisu 

projektu nr 6. 

Zamiast tytułu: 

Modernizacja / remont drogi umożliwiające 

mieszkańcom bezpieczny dostęp do usług  

filii WOK i jego oferty - Ochotnica Górna 

WOK w Ochotnicy Górnej nie 

posiada filii, dlatego dla 

stosowania prawidłowej 

nomenklatury należy skorygować 

w tym zakresie istniejące zapisy. 

Pozytywnie Dbałość o poprawność zapisów GPR 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Wprowadzenie tytułu: 

Modernizacja / remont drogi umożliwiające 

mieszkańcom bezpieczny dostęp do usług   

Wojtyłowej Gazdówki i jej oferty - Ochotnica 

Górna 

Uwaga nr 33 

(uwaga 

pisemna) 

Usunięcie z GPR przedsięwzięć: 

1. PU.4 MOTO – TOR - utworzenie toru 

motocrossowego w Gminie Ochotnica 

Dolna  Tor motocrosowy ; 

2. PU10 OCHOTNICA – SKI - 

Zaprojektowanie i budowa wyciągu 

narciarskiego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Gminie, jako istotny 

element dla ożywienia gospodarczego 

w gminie 

 

W związku ze wstępnie udzieloną 

informacją Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie, 

iż wymienione przedsięwzięcia 

uniemożliwiają sprawne 

procedowanie prac nas Gminnym 

Programem Rewitalizacji ze 

względu na ingerencję w obszar 

Natura 2000, postanawia się 

odstąpić od włączania ich w 

program. Mając na uwadze 

priorytetowość zadań 

zaplanowanych w sferze 

społecznej, dla sprawnego 

procedowania prac nad 

programem, jako ścieżki dla 

poszukiwania odpowiedzi na 

zidentyfikowane problemy i 

środków na ich rozwiązanie Wójt 

Gminy Ochotnica Dolna w trosce o 

bezpieczeństwo całego GPR wnosi 

o usunięcie zadań, które w sposób 

zdecydowany wpłynęłyby na 

negatywną opinię RDOŚ co 

skutkowałoby odrzuceniem GPR 

dla całej Gminy. 

Pozytywnie Dbałość o poprawność zapisów GPR 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Uwaga nr 34 

(uwaga 

pisemna) 

W ramach PP.2  AKTYWNI - 

ZINTEGROWANI – W PRZESTRZENI 

Tworzenie i rozwój przestrzeni spotkań i 

aktywności dla mieszkańców - usunięcie 

zapisów dotyczących kąpielisk w ramach 

każdego z projektów. 

 

W związku ze wstępnie udzieloną 

informacją Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Krakowie, 

iż tworzenie kąpielisk w ramach 

przedsięwzięcia uniemożliwi 

sprawne procedowanie prac nas 

Gminnym Programem 

Rewitalizacji ze względu na 

ingerencję w obszar Natura 2000, 

postanawia się odstąpić od 

włączania ich w program. Mając 

na uwadze priorytetowość zadań 

zaplanowanych w sferze 

społecznej, dla sprawnego 

procedowania prac nad 

programem, jako ścieżki dla 

poszukiwania odpowiedzi na 

zidentyfikowane problemy i 

środków na ich rozwiązanie Wójt 

Gminy Ochotnica Dolna w trosce o 

bezpieczeństwo całego GPR wnosi 

o usunięcie zapisów dotyczących 

kąpielisk z GPR, co sposób 

zdecydowany wpłynęłyby na 

negatywną opinię RDOŚ a w 

konsekwencji skutkowałoby 

odrzuceniem GPR dla całej Gminy. 

Pozytywnie Dbałość o jakościowe i jak najsprawniejsze 

rozwiązanie procedowanie prac nad GPR, 

z uwzględnieniem kluczowej roli 

czynników społecznych. 

Uwaga nr 35 

(uwaga 

pisemna) 

W konsekwencji wprowadzonych i 

wykreślonych przedsięwzięć / projektów, 

w całym dokumencie należy dokonać: 

 korekty w zakresie numeracji projektów  

 korekty harmonogramu i budżetu GPR 

Dbałość o poprawność zapisów 

GPR. 

Pozytywnie Dbałość o poprawność zapisów GPR. 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

 map prezentujących komplementarność 

przedsięwzięć 

 tabeli w rozdziale 15.2 

Dodatkowo w tabeli w rozdziale 15.2 i jej 

podsumowaniu należy dokonać 

adekwatnych korekt zgodnie ze stanem 

ustaleń i liczbą analizowanych projektów. 

Należy też ujednolicić lata realizacji GPR do 

stanu 2016-2023 

Uwaga nr 36 

(uwaga 

pisemna) 

Włączenie w ramach rozdziału 13.5 

Wskaźniki realizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji, dodatkowo wskaźników 

realizacji programu (WR wskaźników 

rezultatu i WP – wskaźników produktu).  

WR.1.2 

 Wzrost wydatków Gminy na kulturę 

i ochronę dziedzictwa narodowego 

(z wyłączeniem wydatków 

majątkowych inwestycyjnych) na 

1 mieszkańca. 

Pomiar: 
Rok bazowy: 2016 
Miernik: kwota w PLN 
Źródła danych: budżet Gminy, BDL GUS 

 

WR.1.3 
 Wzrost udziału środków w 

wydatkach gminy ogółem, 
przekazanych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom 
prowadzącym działalność pożytku 
publicznego, na realizację oferty 
czasu wolnego, integrującej i 
aktywizującej. 

Wprowadzane wskaźniki w 

sposób pełniejszy mają 

odzwierciedlać zmianę dokonaną 

w efekcie realizacji programu – 

jako miary sukcesu programu, 

stanowią istotne wyzwanie i 

zadanie dla wspólnoty lokalne dla 

poprawy jakości życia 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Pozytywnie Istotność wskaźników jako miar sukcesu 

dla GPR 
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Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Pomiar: 
Rok bazowy: 2016 
Miernik: kwota w PLN 
Źródła danych: budżet Gminy, BDL GUS 

 

WP.1.2 

 Wzrost liczby miejsc 

przedszkolnych w sieci przedszkoli 

Gminy  

Jakość edukacji związana jest istotnie z 

przygotowaniem uczniów szkoły 

podstawowej – uczniowie którzy 

zakończyli edukację przedszkolną mają 

na wejściu znacznie wyższe szanse 

edukacyjne. Dlatego też, dla poprawy 

jakości pracy szkół, ważnym jest 

inwestowanie również w ten etap 

edukacji. Dodatkowo, umożliwi to w 

większym stopniu aktywizację 

zawodową młodych rodziców. 

Pomiar: 

Rok bazowy: 2016 

Miernik: miejsca przedszkolne 

Źródła danych: dane z przedszkoli 

WP.2.1 

 Wypracowany plan działań 

związanych z rozwojem turystyki i 

usług opartych o lokalne 

dziedzictwo, jako narzędzia 

wspierania rozwoju 

przedsiębiorczości mieszkańców 

Pomiar: 
Rok bazowy: 2015 



Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 
Rozpatrzenie 

uwagi 
Odpowiedź 

Miernik: Strategia promocji oraz 
identyfikacji wizualnej Gminy  

Źródła danych: Uchwała rady Gminy, BIP 

 

 

 

7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych 

W efekcie konsultacji społecznych, interesariusze obszaru rewitalizacji zaproponowali uszczegółowienia i zmiany, które stanowią pole dla poprawy jakości 

opracowywanego GPR.  
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