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1. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna. 
 
2. Podmiot konsultacji społecznych 

Podmiotami przeprowadzonych konsultacji społecznych byli wszyscy mieszkańcy i interesariusze obszaru Miasta Mszana Dolna, w tym 
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą oraz podmioty prowadzące lub zamierzające 
prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. 
 
3. Cel konsultacji społecznych 

Kluczowym elementem opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru 
rewitalizacji (OR) na terenie gminy. W związku z tym, celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było poddanie do zaopiniowania 
mieszkańcom oraz interesariuszom terenu Miasta Mszana Dolna proponowanego zasięgu obszaru zdegradowanego (OZ) oraz obszaru 
rewitalizacji (OR) z możliwością zgłaszania uwag i sugestii. 
 



4. Organizacja i przebieg 

Konsultacje społeczne prowadzone były w dniach od 13 sierpnia do 13 września 2019 r. Publikacja treści konsultowanej Uchwały poprzedzona 
była ogłoszeniem Burmistrza Miasta Mszana Dolna z dnia 13.08.2019 r. o konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej 
w Mszanie Dolnej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mszana Dolna. Konsultacje 
skierowane były do szerokiego grona odbiorców, w tym przede wszystkim mieszkańców i interesariuszy obszaru Miasta Mszana Dolna.  
W tym celu materiały konsultacyjne zostały umieszczone:  

 na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu.pl,  

 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna, 

 w formie papierowej w Urzędzie Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 

 materiały konsultacyjne przedłożone zostały podczas warsztatu konsultacyjnego, który odbył się w dniu 27.08.2019 r. o godz. 13:30 w Sali 
Narad Urzędu Miasta, oraz podczas debaty społecznej, która odbyła się w dniu 29.08.2019 r. o godz. 15:30 w  Sali Narad Urzędu Miasta. 

 
Uwagi i opinie można było zgłaszać poprzez Formularz zgłaszania uwag możliwy do pobrania ze strony www.mszana-dolna.eu.pl lub do 
odebrania w  siedzibie Urzędu Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, który można było przesłać pocztą elektroniczną na adres 
miasto@mszana-dolna.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Mszana Dolna. Wzór Formularza zgłaszania uwag 
stanowi załącznik do raportu.  
Dodatkowo uwagi były zbierane podczas warsztatu konsultacyjnego oraz debaty społecznej. 
Pierwsze spotkanie odbyło się w Sali Narad Urzędu Miasta w dniu 27 sierpnia 2019 r. w godz. 13:30-15:30 i wzięło w nim udział 13 osób. Drugie 
spotkanie odbyło się w dniu 29 sierpnia 2019 r. w godzinach 15:30-17:00  i wzięło w nim udział 13 osób. Podczas spotkań omawiane były 
propozycje granic obszarów oraz treść projektu uchwały. Spotkania prowadzili eksperci Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego 
i Administracji.  
 
5. Liczba osób uczestniczących w konsultacjach 

Konsultacje społeczne objęły wszystkich mieszkańców i interesariuszy obszaru Miasta Mszana Dolna  
 
6. Zgłoszone uwagi 

Podczas trwania konsultacji nie zgłoszono uwag do przedmiotowego projektu Uchwały.  
 
7. Podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych 

Podczas przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 
na terenie Miasta Mszana Dolna nie wpłynęła żadna uwaga.  
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