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Wstęp

I.

Gmina Janów przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku
z powyższym przeprowadzono diagnozę społeczno - gospodarczo - przestrzenną, która miała
na celu wskazać obszary, które charakteryzują się koncentracją problemów społecznych oraz
gospodarczych lub przestrzenno-funkcjonalnych lub środowiskowych lub technicznych.
Diagnoza ta została sporządzona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie o Rewitalizacji
z dnia 9 października 2015 roku.

II.

Przedmiot i cel konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Janów w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Janów.
Głównym celem konsultacji społecznych było interesariuszom11 rewitalizacji ww. projektu
uchwały oraz zebranie opinii, propozycji, uwag dotyczących granic obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji wyznaczonych na terenie Gminy Janów.

III.

Przebieg konsultacji

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z ustawią o rewitalizacji z dnia
9 października 2015 roku (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1777). W dniu 14 czerwca 2017 roku na
stronie internetowej Urzędu Gminy Janów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło
się obwieszczenie Wójta Gminy Janów odnośnie konsultacji społecznych dotyczących
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Janów. Osoby
zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogły składać uwagi w terminie od
21.06.2017 roku do 14.07.2017 roku:


w formie pisemnej poprzez specjalny formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie
internetowej Gminy), który należy przesłać na adres mailowy:gmina@janow.pl

1
Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu srt. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w
szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe,
2) mieszkańcy 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
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IV.

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 1 w godzinach pracy Urzędu.
w trakcie spotkania konsultacyjnego w dniu 28 czerwca 2017 roku.
Zgłoszone uwagi

W trakcie spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku interesariusze
dyskutowali zarówno na temat granic obszaru rewitalizacji jak i możliwości realizacji na ich terenie
projektów rewitalizacyjnych, które będą uwzględnione w trakcie opracowywania dokumentu
Gminnego Programu Rewitalizacji.
W przypadku granic obszaru rewitalizacji zaproponowano następujące zmiany:
W podobszarze Janów sugerowano włączenie bloków przy ul. Przyrowskiej, ze względu na ich zły
stan techniczny jednak później, w konsultacjach indywidualnych pomysł ten został wycofany.
W miejscowości Złoty Potok postulowano objęcie obszarem rewitalizacji terenu rekreacyjnego, na
którym znajduje się amfiteatr. Według uczestników warsztatów jest to miejsce istotne dla lokalnej
społeczności, zarówno dla mieszkańców podobszaru rewitalizacji w Janowie, jak i Złotym Potoku, ale
także całej gminy. Jako miejsce równie istotne, a także pozwalające rozwijać lokalny potencjał
społeczny uznano przedszkole znajdujące się na Placu Chrzciciela, a także sam plac, stąd też on także
został włączony do podobszaru rewitalizacji.
Dodatkowo uczestnicy warsztatu zaproponowali włączenie do obszaru rewitalizacji bloków przy ulicy
Klonowej, które według przedstawicieli lokalnej społeczności wymagają podjęcia działań
rewitalizacyjnych, co zostało uwzględnione przy zmianach.
Dodatkowo zaproponowano także objęciem rewitalizacją budynków tzw. Czworaków znajdujących
się przy ulicy Kościuszki. W tym przypadku uznano jednak, iż nie spełniają one przesłanek do
rewitalizacji.
Do podobszarów w Żurawiu oraz Piasku nie wniesiono uwag.
V.

Podsumowanie z przebiegu konsultacji

Uwagi zgłoszone podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy
Janów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy
Janów odnosiły się do załącznika graficznego – mapy ukazującej granice obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie gminy. Po analizie niniejszych uwag podjęto decyzję o zmianie
granic obszaru rewitalizacji w ten sposób, że do obszaru rewitalizacji włączono zaproponowane w
trakcie konsultacji społecznych tereny.
Dodatkowo w trakcie konsultacji społecznych uzyskano dane dotyczące poziomu bezrobocia w
Gminie Janów oraz należących do niej miejscowościach. W związku z powyższym diagnoza została
uzupełniona o wskazane dane, nie zmieniło to jednak granic obszaru zdegradowanego, a jedynie
potwierdziło słuszność ich wyboru.
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