
 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 
Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

 

 Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, które 

miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących 

wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 30.09.2016 r. do dnia 14.10.2016 r.  

w następujących formach: 

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej  

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze 

można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@konstancinjeziorna.pl, 

wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja". 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna, 

Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z dopiskiem: „Konsultacje 

społeczne – diagnoza rewitalizacja”. 

c) bezpośrednio do pok. 4 w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  

w godzinach pracy Urzędu. 

2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy  

Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna w pok. 4 

w godzinach pracy Urzędu. 

 

  Formularz zgłaszania uwag oraz projekt Diagnozy na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna z mapą 

poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna 

i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, 

dostępne były od 30.09.2016 r.: 

- w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, Warszawska 32,  

05-520 Konstancin-Jeziorna w pok. 4 w godzinach pracy Urzędu; 

- w wersji elektronicznej na stronie internetowej poświęconej rewitalizacji w Gminie 

Konstancin-Jeziorna (www.rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl). 

 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły 2 uwagi 

i/lub wnioski zgłoszone przez 2 osoby. Wszystkie uwagi i/lub wnioski podpisane były czytelnie 

imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały 

rozpatrzone. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Gminy  

Konstancin-Jeziorna. 

 Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz  

z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem  

do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1. 

  



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA 
UL. WARSZAWSKA 32, 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA 
TEL. 22 756-48-10 
FAX. 22 756-48-85 

 

 

 

Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych  

Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna  

 

Lp. Zgłaszający 

Część dokumentu  

do którego odnosi 

się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  
Renata Dąbrowska 

(sołtys/Radna) 

Obszar rewitalizacji 

na terenie Gminy 

Konstancin-

Jeziorna, rozdział 5, 

strona 52 

Aktualnie II Podobszar 

Proponuję wyznaczyć III Podobszar rewitalizacji, 

który stanowić będzie część jednostki Kępa 

Okrzewska bez terenu Wisły (Obszar Natura 2000) i 

terenu cmentarza.  

 

Zgodnie z opracowaniem jednostka Kępa 

Okrzewska stanowi obszar zdegradowany. 

Największe natężenie problemów w sferze 

społecznej i technicznej występuje w Kępie 

Okrzewskiej. Obszar Kępy Okrzewskiej stanowi 

wspaniały potencjał na utworzenie Parku 

Łużyckiego – miejsce na rekreację, kulturę, 

wypoczynek. Utworzenie Parku Łużyckiego 

przyczyni się do rozwiązania problemów w sferze 

społecznej tj. stworzenie nowych miejsc pracy, 

Uwaga uwzględniona 

Ze względu na znaczną ilość problemów 

zdiagnozowanych na obszarze Kępy 

Okrzewskiej a także wskazany potencjał 

miejsca, obszar rewitalizacji został 

poszerzony o dodatkowy podobszar – III 

Podobszar rewitalizacji Kępa Okrzewska.   
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możliwość stworzenia dodatkowych zajęć dla 

dorosłych i dzieci. 

2.  
Cezary Żegliński  

(Radny) 

Obszar rewitalizacji 

na terenie Gminy 

Konstancin-

Jeziorna, rozdział 5, 

strona 52 

 

Rozszerzenie planowanej strefy o cały teren 

należący obecnie do Wspólnoty gruntowej 

Skolimów. 

Teren ten powinien być traktowany jako rezerwa 

uzupełniająca w przyszłości strefę parkową naszego 

uzdrowiska. Objęcie terenu możliwością 

rewitalizacji może mieć wpływ na jego przyszłość.  

 

Uwaga nie została uwzględniona 

Zgodnie z art. 10.1 Obszar obejmujący całość 

lub część obszaru zdegradowanego, 

cechujący się szczególną koncentracją 

negatywnych zjawisk, o których mowa w art. 

9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne 

znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina 

zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza 

się jako obszar rewitalizacji. 

Ze względu na fakt, że wskazany teren nie 

znajduje się na obszarze zdegradowanym, nie 

może on być objęty obszarem rewitalizacji. 

Uwaga nie zostaje więc uwzględniona.  

 
 


