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Gmina  
Ochotnica Dolna 
 

 

 

RAPORT Z OTWARTEGO SPOTKANIA  

warsztatu konsultacyjnego, w ramach konsultacji społecznych 

Projektu Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna 

na lata 2016-2023  
 

1. Podstawowe informacje o spotkaniu 

TYTUŁ/TEMAT 

spotkania 

Warsztat konsultacyjny, w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały 

Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 2016-2023 

W ramach 

projektu 
Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna 

Data spotkania 16 maja 2017 r., godz. 14.00 – 17.00 

Miejsce 

spotkania 
Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej 

Uczestnicy/ki 

Interesariusze procesu, w tym mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna. 

Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele wszystkich 3 miejscowości 

w Gminie, w tym radni reprezentujący ten teren. 

Moderator/ka Ekspert FRDL MISTiA ds. rewitalizacji i konsultacji społecznych: Lidia Klimas,  

Inne obecne 

osoby 

 Przedstawiciele Gminy Ochotnica Dolna – osoba odpowiedzialna za  prace 

nad Gminnym Programem Rewitalizacji 

 Interesariusze procesu rewitalizacji (lista uczestników w posiadaniu 

Urzędu Gminy) 

 W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech miejscowości Gminy 

Ochotnica Dolna: Ochotnicy Dolnej i Górnej oraz Tylmanowej 

Cele 

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.  

Metoda Warsztat konsultacyjny 

Autor/ka 

raportu 
Lidia Klimas 

 

 

2. Przebieg spotkania  

 Określono cele spotkania, ustalono też kluczowe etapy spotkania. 

 Wprowadzenie do tematu, które kluczowo sprowadzało się do odpowiedzi na 2 podstawowe 
pytania: 
 Czym jest rewitalizacja? 
 Jak i po co ją robić? 



  
 

Prezentacja pokazująca kluczowe założenia związane z  procesem rewitalizacji, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wytycznymi, stanowi załącznik do raportu 

 Prezentacja kluczowych założeń Uchwały Rady Gminy Ochotnica Dolna w sprawie: 

sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Ochotnica Dolna na lata 

2016-2023 wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Ochotnica Dolna.  

Prezentacja stanowi załącznik nr 2 do przedmiotowego raportu. 

 Praca warsztatowa dotycząca poszczególnych przedsięwzięć podstawowych 

i uzupełniających  

 

Poniżej zaprezentowano najważniejsze wnioski mieszkańców, związane z kluczowymi miejscami 

w Gminie, które nie zostały uwzględnione w obszarze zdegradowanym i rewitalizacji. 



  
 

 

WNIOSKI UCZESTNIKÓW SPOTKANIA 

Zgłoszone w czasie konsultacji z mieszkańcami w dniu 16 maja 2017r. 

 

Nr uwagi Treść uwagi/opinii/propozycji Uzasadnienie uwagi 

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. 

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, 

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).  
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) 

Skorygowanie tekstu zgodnie z ustalonymi lokalnie 

wstępnie rozwiązaniami i potrzebami zgłaszanymi 

przez mieszkańców. 



  
 

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 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   

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 

Uwaga nr 6 

(spotkanie 

Uzupełnienie uzasadnienia realizacji przedsięwzięć podstawowych (w tym 

poszczególnych projektów) poza obszarem rewitalizacji (dotyczy 

Dbałość o kompletność i poprawność zapisów GPR 



  
 

konsultacyjne 

nr 1) 

wszystkich przedsięwzięć podstawowych). 

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. 

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. 

Uwaga nr 9 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu PP.1, dodanie zapisu: 

Sale WOK udostępniane organizacjom pozarządowym w kontekście ich 

działalności statutowej (np. realizacja szkoleń dla członków, pracowników 

i pozostałych mieszkańców, warsztaty dla konkretnych grup. 

Sale udostępniane będą nieodpłatnie zgodnie  z dostępnością i 

prowadzonym internetowo kalendarzem.  

Aktywizacja mieszkańców i ich inicjatywy, są bardzo 

istotne dla społeczności lokalnej. 

Uwaga nr 10 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W przedsięwzięciu PP.1, projekt 2: 

 dodanie zapisu: Kontynuacja działalności punktu informacji 

turystycznej w Ochotnicy Górne 

Istnieje konieczność uwzględnienia prowadzonej 

obecnie aktywności przez WOK w Ochotnicy Górnej. 

Uwaga nr 11 Dodanie do listy przedsięwzięć uzupełniających w ramach celu Odpływ ludzi młodych z Gminy stanowi istotne 



  
 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

szczegółowego 1przedsięwzięcia 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). 

wyzwanie dla prowadzonej polityki rozwojowej. 

I wymaga podejmowania działań dla podnoszenia 

atrakcyjności miejsca zamieszkania młodych (tworzenia 

miejsc sprzyjających spotkaniom i oferty). 

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.  

Uwaga nr 13 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W PP.1 – projekt 6: Modernizacja / remont drogi umożliwiające 

mieszkańcom 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). 

Droga jest kluczowym elementem na ten moment - 

docelowo 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. 

 

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 

Uwaga nr 15 

(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”  

 



  
 

 

 

Uwaga nr 16 

(spotkanie 

konsultacyjne 

nr 1) 

W ramach PP.1 – projekt 2:  Modernizacja/remont budynku WOK w 

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” 

Uwzględnienie całości istotnych dla mieszkańców 

obiektów 

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. 

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 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. 

Istotne dla kompleksowego podejścia i prowadzenia 

działań rewitalizacyjnych. 

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 



   

Uwagi ogólne, poza wymienionymi powyżej , szczegółowymi: 

Interesariusze, w tym mieszkańcy Gminy Ochotnica Dolna zostali poinformowani, że będą mogli zgłaszać 

uwagi do projektu uchwały, do  21 maja 2017 r. za pośrednictwem strony www lub osobiście w Urzędzie 

Gminy Ochotnica Dolna oraz na kolejnym spotkaniu w dniu 19 maja 2017 roku o godz. 10.00. 

 

Załączniki 

1) Lista obecności na spotkaniu (w posiadaniu Urzędu Gminy Ochotnica Dolna) 

2) Prezentacja ze spotkania 


