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1. Wprowadzenie 
Partycypacja społeczna jest istotnym elementem w trakcie tworzenia i wdrażania programów 
rewitalizacji. Jedną z form partycypacji społecznej jest konsultowanie projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne stanowią niezbędny element procedury 
sporządzania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotem niniejszego raportu jest 
przedstawienie pełnej informacji z przebiegu konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu 
Rewitalizacji.  
 
 
2. Przedmiot konsultacji 
Przedmiotem konsultacji był projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. 
Konsultacje miały na celu zaopiniowanie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Czaplinek  
 
3. Podstawa prawna 
Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji społecznych była ustawa z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji, opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 ze zm.  
 
 
4. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w konsultacjach 
Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach według art. 2 ust.2 Ustawy z dnia  
9 października 2015 r. o rewitalizacji są: 
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości  
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
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. 
 
 
5. Termin konsultacji 
Konsultacje społeczne zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek zostały 
przeprowadzone w dniach od 12 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. 
 
 
6. Forma i tryb konsultacji 
Zastosowano następujące formy prowadzenia konsultacji:   
1) zbieranie uwag w postaci papierowej drogą korespondencyjną, przesyłanych na adres 

Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6, 78-550 Czaplinek oraz bezpośrednio w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku,  Rynek 6, 78-550 Czaplinek i w postaci 
elektronicznej na adres: fundusze@czaplinek.pl, z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego dostępnego: 

2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce poświęconej konsultacjom w sprawie 
uchwał: http://www.czaplinek.bip.net.pl/?c=495  

3) na stronie internetowej Gminy Czaplinek – na podstronie poświęconej rewitalizacji: 
http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-spoleczne-2/ 

4) w Referacie Funduszy Pomocowych i Kontroli, ul. Rynek 1, 78-550 Czaplinek. 
5) protokołowane otwarte spotkanie z mieszkańcami i innymi interesariuszami rewitalizacji, 

przybliżające cel, treść i ustalenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
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Czaplinek. Spotkanie odbyło się w dniu 12 października 2018 r. w sali nr 5 budynku Urzędu 
Miejskiego w Czaplinku o godz. 13:00; 

6) Spacer studyjny po obszarze rewitalizacji – podobszar CENTRUM, który odbył się w dniu 
12 października 2018 r. o godzinie 14:00.  

 
Prowadzono następujące Formy i miejsca udostępnienia konsultowanego projektu GPR:   
1) w wersji papierowej: 
1.1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Czaplinku, adres jw., w dni robocze 

w godzinach od 7:00-15:00 (poniedziałek-środa), w czwartek w godzinach od 7:00-16:00 
i w piątek 7:00-14:00. 

1.2. czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Czaplinku, przy ul. Waleckiej 49, od poniedziałku 
do soboty w godzinach pracy ww. placówki, tj. poniedziałek 7:00 – 15:00, wtorek 10:00 – 
18:00, środa 10:00 – 18:00, czwartek 8:00 – 16:00, piątek 10:00 – 18:00, sobota 9:00 – 
13:00. 

2) w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czaplinek (w zakładce 
poświęconej konsultacjom społecznym) oraz na stronie internetowej Gminy Czaplinek – na 
podstronie poświęconej rewitalizacji: http://rewitalizacja.czaplinek.pl/konsultacje-spoleczne-2/  

 
 
7. Przebieg konsultacji 
Ogłoszenie konsultacji było poprzedzone Obwieszczeniem Burmistrza Czaplinka z dnia  
4 października 2018 r. 
Zastosowane formy konsultacji pozwoliły na udział wszystkim zainteresowanym, osobiście 
i bezpośrednio lub z wykorzystaniem środków komunikacji typu Internet, poczta tradycyjna. 
 
 
8. Uwagi złożone w formie elektronicznej 
Podczas konsultacji zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek za pomocą 
formularzy nie wpłynęły uwagi w formie elektronicznej. 
 
9. Uwagi złożone w formie papierowej 
Podczas konsultacji zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek za pomocą 
formularzy nie wpłynęły uwagi w formie pisemnej. 
 
 
10. Uwagi złożone w formie ustnej 
Telefonicznie i osobiście w Urzędzie Miejskim w Czaplinku udzielano zainteresowanym 
mieszańcom wyjaśnień. Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek został 
poddany konsultacjom, od 12 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. 
Osobą udzielającą informacji był Pan Dariusz Sapiński – członek zespołu zadaniowego ds. 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek. Uwagi były przyjmowane w Referacie 
Funduszy Pomocowych i Kontroli mieszczącym się przy ul. Rynek 1,  
78-550 Czaplinek oraz telefonicznie pod nr tel. 94 372 62 16. 
 
 
11. Uwagi złożone w trakcie otwartego spotkania i spacerów studyjnych 
12 października br., w ramach konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Czaplinek, odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami i interesariuszami 
rewitalizacji, przybliżające cel, treść i ustalenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Czaplinek. Uczestników przywitał zastępca burmistrza Czaplinka Zbigniew Dudor, jednocześnie 
przewodniczący zespołu zadaniowego ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.  
Następnie pan Dariusz Sapiński omówił szczegółowo zmiany jakie wprowadzone zostały do GPR 
Gminy Czaplinek z uwagi na uwarunkowania dotyczące możliwości dofinansowania zadań 
inwestycyjnych ujętych w powyższym programie. Omówił również procedurę zmiany GPR Gminy 
Czaplinek. Pan Marek  Młynarczyk opowiedział natomiast o stanie przygotowania do realizacji tych 
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podstawowych zadań, które Gmina Czaplinek zamierza zrealizować w ramach Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Czaplinek.  
 

 

Otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji 

Zastępca Burmistrza Czaplinka poprosił o wniesienie uwag przez gości, którzy przybyli na 
spotkanie. Uwagi przedstawiały się następująco: poproszono o przedstawienie losów kontr-
projektu dotyczącego rewitalizacji rynku innego niż ten ujęty w projekcie; zapytano o plan 
zagospodarowania na ulicy Sikorskiego w miejscu dawnej zabudowy pierzejowej oraz możliwość 
wprowadzenia innego projektu rewitalizacji tej ulicy; zapytano o miejsca parkingowe w obrębie 
rewitalizacji rynku.  

Szczegóły dotyczące uwag wnoszonych przez interesariuszy rewitalizacji wraz z udzielanymi 
odpowiedziami znajdują się w załączonym protokole z konsultacji społecznych z dnia  
12 października 2018 r.  

Kolejnym elementem prowadzonych konsultacji był spacer studyjny połączony z otwarciem 
ścieżki pieszo-rowerowej po podobszarze rewitalizacji „CENTRUM” z zaproszonymi 
mieszkańcami. 

Spacer rozpoczął się na czaplineckim rynku, następnie Interesariusze udali się na ul. Nadbrzeże 
Drawskie gdzie uczestniczyli w oficjalnym przekazaniu do użytkowania wybudowanej ścieżki 
pieszo-rowerowej. W spacerze uczestniczyli Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego pan Tomasz Sobieraj, Burmistrz Czaplinka pan Adam Kośmider, 
Zastępca Burmistrza Czaplinka pan Zbigniew Dudor, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Czaplinku pan Wacław Mierzejewski, przedstawiciel wykonawcy ścieżki pieszo-rowerowej, 
projektant z zakresu branży melioracyjnej oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Czaplinku 
i mieszkańcy. Podczas spaceru pan Marek Młynarczyk przedstawił w szczegółach historię 
powstania ścieżki pieszo-rowerowej nad jeziorem Drawsko, która stanowi jeden z projektów 
ujętych w GPR Gminy Czaplinek.   
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Spacer studyjny po podobszarze rewitalizacji CENTRUM 

 

12. Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych – podsumowanie 
 
Podczas trwania konsultacji nie wpłynęły uwagi dotyczące zaproponowanych zmian w Gminnym 
Programie Rewitalizacji Gminy Czaplinek.  
W związku z powyższym należy wnioskować, że treść oraz zakres konsultowanych zmian 
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Czaplinek spełnia wymogi i oczekiwania wszystkich 
grup interesariuszy. 
 


