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RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących projektu Gminncgo programu
rewitalizacji dla gminy Mirzec na lata 2016-2022.

I.Formy konsultacji opis i ich przebieg

Formy konsultacji:
zbieranie uwag. propozycji i opinii w postaci papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem
fonnularza konsultacji
-Spotkania otwarte z mieszkańcami( ustne uwagi).
Przebieg konsultacji
- Ogłoszenie wójta gminy Mirzec o przeprowadzeniu konsultacji 5 maja 2016r.( BlP gminy Mirzec
http://ugmirzec.sisco.info/ w zakładce "Rewitalizacja II" oraz na portalu internetowym gminy;
www.mirzec.pl w zakładce "Rewitalizacja II", a także na tablicach infonnacyjnych w sołectwach.
- Umieszczenie projektu Gminnego programu rewitalizacji z fonnularzem konsultacyjnym - 10 maja
20 16r. (BlP gminy Mirzec http://ugmirzec.sisco.info/w zakładce "Rewitalizacja II" oraz na portalu
internetowym gminy; www.mirzec.pl w zakładce "Rewitalizacja II"
- Spotkanie otwarte z mieszkańcami nI. konsultacji projektu GPR w urzędzie gminy w Mircu - 13
maja 2016r.- prezentacja projektu GPR, dyskusja

15 czerwca 2016r - spotkanie podsumowujące z mieszkańcami zakończenie konsultacji
społecznych projektu GPR.

II. Zestawienie formularzy konsultacyjnych, opinii
podmioty

uwag zgłoszonych przez określone

J) w dniu 19.05.2016r. złożenie fonnularza konsultacyjnego dol. uwzględnienia powiązania
rewitalizacji w instrumentach planistycznych wyższego rzędu. Składający: Paweł Lewkowicz
2) w dniu 27.05.2016r.złożenie fonnularza konsultacyjnego dol. propozycji i zakresów rzeczowych
dla działek gminnych i uwagi do koncepcji zagospodarowania terenów rewitalizacji przestrzeni
publicznej( data 27.05.20 16r.). Składająca: Halina Rokita.
3) w dniu 13.06.2016r. złożenie fonnularza konsultacyjnego dol. propozycji korekty zakresu
rzeczowego oraz w niewielkim stopniu lokalizacji zadania inwestycyjnego pn. " Zintegrowana
rewitalizacja centrum Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w
obszar rozwojowy tworząc strefY: turystyki, relaksu i aktywności (II etap rewitalizacji). Składający:
Paweł Lewkowicz
4) w dniu 15.06.2016r. złożenie formularza konsultacyjnego dol. wykonania chodnika od strony
północnej przy kompleksie ORLIK oraz wykonanie nowej furtki wejściowej na boisko. Składający:
Piotr Kruk
5) w dniu 15.06.2016r. złożenie fonnularza konsultacyjnego dol. wykonania drogi w kształcie ciągu
pieszo jezdnego na działkach: nr 226/21 i nr I30/4 ( sołectwo Mirzec I) w obszarze strefy turystyki (
data 15.06.20 16r.) Składająca: Jolanta Żaczek
6) w dniu 15.06.2016r. złożenie fonnularza konsultacyjnego dol. wpisania nowej inwestycji pn.
"Rewitalizacja szkolnej Sali sportowej wraz z otoczeniem przy Zespole Szkól w Mircu w celu
usprawnienia pelnej realizacji zajęć dydaktyczno- sportowo- wychowawczych szkolnych i
pozaszkolnych związanych z prozdrowotnym stylem życia" oraz komplementarnie zadania społecznego
pn. "Funkcjonowanie klasy sportowej z treningiem pi/ki nożnej w Gimnazjum z Oddzialami
Integracyjnymi. Składająca: Alicja Raczyńska.
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7) w dniu 15.06.2016r. złożenie formularza konsultacyjnego dol. umieszczenia zapisów dotyczących
degradacji budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mircu w charakterystyce obszaru
rewitalizacji (5.6 dokumentu projektu GPR). Składająca: Alicja Raczyńska.
8) w dniu 15.06.2016r. uwagi zgłoszone ustnie do projektu "Zintegrowana rewitalizacja centrum
Mirca poprzez kompleksową odnowę kryzysowych terenów i obiektów w obszar rozwojowy tworząc
strefY: turystyki, relaksu i aktywności (11etap rewitalizacji)".Treść uwagi :doprecyzowanie wielkości i
głębokości zbiornika wodnego, analiza zasadności budowy budynku zaplecza z magazynem na strefie
aktywności.

III. Stanowisko Wójta Gminy Mirzec do wyników konsultacji.
Przyjmuję wyniki konsultacji i wprowadzam zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji

projektu gminnego Programu Rewitalizacji w poniższym brzmieniu.

Ad l. Uwzględnienie formularza celem wprowadzenia zmian do GPR.
Ad2. Uwzględniono formularz w części celem wprowadzenia zmian do GPR z zastrzeżeniem iż:
-rehabilitacja niejest przedmiotem projektu rewitalizacji ośrodka zdrowia,
-tereny tzw. parku podworskiego ( nr działki 130/9 oraz 228/3) zostały wyłączone z koncepcji
rewitalizacji przestrzeni publicznej,
-na działce pod zbiornik wodny ( nr 2656/6 w sołectwie Mirzec 11)ze względu na zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nie ma możliwości wybudowania elementów małej
architektury oraz usytuowania parkingu,
- nabór konkursowy na środki pomocowe ws rewitalizacji planowany jest w IV kwartał br., dlatego
niemożliwym byłoby wystąpić o jednostkową zmianę planu zagospodarowania przestrzennego.
Ad.3 . Uwzględnienie formularza celem wprowadzenia zmian do GPR.
Ad 4.uwzględnienie formularza w przedmiocie alternatywnego wejścia na boisko ORLIK na etapie
koncepcyjnym, natomiast chodnik jest uwzględniony w projektowanej wersji rewitalizacji przestrzeni
publicznej.
Ad 5. Uwzględnienie formularza celem wprowadzenia zmian do GPR.
Ad 6. Uwzględnienie formularza celem wprowadzenia zmian do GPR.
Ad 7. Uwzględnienie formularza celem wprowadzenia zmian do GPR.
Ad.8 Uwzględnienie doprecyzowania zapisów w przedmiocie budowy zbiornika wodnego o pow.
lustra wodnego ok. I ha z dwiema funkcjami - rekreacyjną ( pow. ok. 0,65 ha z gl. ok. 1,8 m) oraz
kąpieliska ( pow. 0,35 ha z gl. ok. 1,5 m) oraz wymiana budynku zaplecza z magazynem na wiatę
biesiadną.

Sporządził:
Paweł Lewkowicz
Przewodniczący
zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji
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