
Uzasadnienie 

Podstawą do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji była Uchwała Nr 

XXIII.242.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016 r.  

w sprawie wyrażenia woli do przystąpienia do opracowania i wdrażania „Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023” (GPR). 

Zarówno diagnoza, jak i cały GPR zostały opracowywanie zgodnie z: 

- Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z 

późniejszymi zmianami), 

- Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r., 

- Założeniami Narodowego Planu Rewitalizacji 2022, 

- Regulaminem prowadzenia Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa 

małopolskiego (wprowadzonego Uchwałą nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 31 marca 2016 r., Uchwałą nr 1380/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

15 września 2016 r. oraz Uchwałą nr 1718/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 

22 listopada 2016 r.). 

GPR obejmuje obszar rewitalizacji wyznaczony w drodze Uchwały Nr XXVII.307.2016 Rady 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna. 

Obszar do rewitalizacji znajduje się w granicach miasta Muszyna oraz w Sołectwie Jastrzębik. 

Zamieszkuje go 3039 osób, co stanowi 25,8% ludności gminy. Obszar ten zajmuje 

1447 ha,  czyli 10,2% powierzchni całej gminy. 

Wyznaczony obszar został podzielony na trzy podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych 

granic: 

- Podobszar I - Osiedle Śródmieście – obszar ulic: Jasna, Kity, Kościelna, Krótka, Krzywa, 

Rolanda, Rynek, 21 Stycznia, Wąska. 

- Podobszar II - Osiedle Piłsudskiego – obszar ulic: Mściwujewskiego, Piłsudskiego, Aleja 

Zdrojowa, Ogrodowa, Zefirka. 

-  Podobszar III - Sołectwo Jastrzębik 

GPR stworzony został przy aktywnym udziale różnych grup interesariuszy: mieszkańców, 

przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, 

przedsiębiorców oraz  organizacji pozarządowych. 

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formach: 

- ankiety diagnostycznej, 

- spotkania diagnostycznego, 



- spotkań informacyjno-konsultacyjnych, 

- ankiet konsultacyjnych, 

- zgłaszania uwag w formie papierowej i elektronicznej, 

- warsztatu projektowego. 

Proces tworzenia dokumentu przebiegał z zachowaniem wymagań w zakresie partycypacji 

społecznej, wskazanych w art. 5, 6 oraz art. 17 pkt. 2 Ustawy o rewitalizacji. Na tej podstawie 

dla projektu Gminnego Programu przeprowadzono: 

- konsultacje społeczne skierowane do interesariuszy rewitalizacji, 

- opiniowanie z właściwymi organami administracji publicznej i innymi podmiotami 

wskazanymi w ustawie. 

Dokument zawiera: 

- zidentyfikowane problemy i przyczyny degradacji w sferze społecznej, gospodarczej, 

przestrzenno-funkcjonalnej, środowiskowej oraz technicznej, 

- potencjały podobszarów rewitalizacji, cele i kierunki działań rewitalizacyjnych, 

- przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane do realizacji w wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji, 

- system zarządzania, monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji na etapie 

jego wdrażania. 

„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023” będzie 

stanowił podstawę wieloletnich działań w sferach: społecznej, środowiskowo-gospodarczej 

oraz technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej. Działania te mają umożliwić wyprowadzenia 

ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów problemowych oraz stworzenie warunków 

do ich zrównoważonego rozwoju. Rewitalizacja ma być prowadzona w sposób kompleksowy, 

poprzez zintegrowane i skoncentrowane terytorialnie działania na rzecz lokalnej społeczności, 

przestrzeni oraz gospodarki. Działania rewitalizacyjne będą prowadzone z zapewnieniem 

partycypacji społecznej. 

Przyjęcie „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Muszyna na lata 2016-2023” było 

poprzedzone procedurami określonymi Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późniejszymi zmianami). 

GPR zakłada realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych przez Gminę Muszyna, jej jednostki 

organizacyjne, inne podmioty prywatne i publiczne oraz organizacje pozarządowe. 

Przedsięwzięcia te były zgłaszane w ramach otwartego naboru kart przedsięwzięć. Zgłoszenie 

karty było jednoznaczne z wyrażeniem zgody danego podmiotu na zamieszczenie 

przedsięwzięcia w dokumencie. 

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione. 


