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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców Nowego

Targu na temat projektu dokumentu pn.  Gminny Program Rewitalizacji  Miasta

Nowy Targ na lata 2017-2023. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały na

podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2015 r. poz.

1777 z póżn. zm.).

Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Uprawnionymi  do  uczestnictwa  w  konsultacjach  społecznych  byli  przede

wszystkim  mieszkańcy  oraz lokalni  liderzy  Miasta  Nowy  Targ,  jak  i  wszystkie

działające  na  obszarze  Miasta  Nowy  Targ  oraz zainteresowane  jego  rozwojem

podmioty  społeczno-gospodarcze,  w  tym  zwłaszcza  organizacje  społeczne,

instytucje publiczne, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorcy.

Termin konsultacji

27 marca – 25 kwietnia 2017 r.

Forma i tryb konsultacji

Mając na celu szerokie upowszechnienie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta

Nowy  Targ  na  lata  2017-2023 zastosowano  różne  narzędzia  partycypacji

społecznej. 

1. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji

 11 kwietnia br. w Sali Obrad Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1,  

o godzinie 16.00

W trakcie spotkania omówiono przy pomocy prezentacji  multimedialnej  zapisy

dokumentu,  a następnie  w  trakcie  dyskusji  była  możliwość  zgłaszania  uwag,

opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

2. Punkt konsultacyjny 

W pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, gdzie można było uzyskać

informację oraz złożyć uwagi ustne.
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3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej 

 Wersja papierowa bezpośrednio do Biura Obsługi  Mieszkańców pok. 001

tut. Urzędu
 Wersja  papierowa  przesłana  drogą  korespondencyjną  na  adres:  Urząd

Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
 Wersja elektroniczna przesłana na e-mail: sekretariat@um.nowytarg.pl

Projekt dokumentu pn.  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata

2017-2023 oraz formularz konsultacyjny dostępne były od dnia 03.04.2017 r. 

 na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Nowy  Targ  pod  adresem

www.nowytarg.pl
 w pok. 201 Urzędu Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1

4. Zestawianie uwag

W okresie konsultacji wpłynął 1 formularz uwag drogą elektroniczną na adres e-

mail:  sekretariat@um.nowytarg.pl.  W  ramach  trwających  konsultacji

wprowadzono również niewielkie autopoprawki stylistyczne, interpunkcyjne oraz

redakcyjne.  

Lp.
Nazywa

wnioskodaw
cy

Zapis dokumentu, do
którego odnosi się

uwaga
(rozdział/podrozdział/st

rona)

Propozycja
zmiany Uzasadnienie

Propozycja
odniesienia
się do uwagi

1

BROSS 
MEDIA M. 
Broszewska 
- Palenik

Gminny Program 
Rewitalizacji Miasta 
Nowy Targ na lata 
2017-2023 (rozdz. 9/ 
podrozdział 9.2.3 / 
str.231)

Wpis 
projektu 
zgodnie z 
załączoną 
fiszką

Zgodnie z 
załączoną 
fiszką 

Ze względu 
na 
przedmiotow
y projekt, 
który ma 
charakter 
uzupełniając
y z punktu 
widzenia 
rewitalizacji, 
podjęto 
decyzję 
o umieszcze
niu ww. 
projektu 
w rozdz. 9/ 
podrozdział 
9.2.4 / str. 
274 - 275

Autokorekty wnioskodawców, interesariuszy procesu rewitalizacji:

-  Zastosowanie  podziału  na  podstawowe  przedsięwzięcia  rewitalizacyjne  oraz

pozostałe przedsięwzięcia rewitalizacyjne;
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-  Projekt  1.1  rozszerzony  o  zakres  zadań:  w  ramach  projektu  rewitalizowana

będzie także przestrzeń publiczna, zieleń urządzona wraz z małą architekturą i

ciągami pieszymi - fragment działki 15586/28 oraz działki 12586/26, przebudowa

drogi pomiędzy MOK a Galerią Buy&Fly, przebudowa ul. Krzywej;

-  Projekt  1.2  Wykorzystanie  potencjału  Miejskiego  Ośrodka  Kultury  w  Nowym

Targu  jako  projekt  komplementarny  względem  Projektu  1.1  Miejski  Ośrodek

Kultury  w  Nowym  Targu  –  adaptacja  i modernizacja  budynku  wraz

z zagospodarowaniem otoczenia;

-  Uwzględnienie  następujących  projektów  rewitalizacyjnych:  1.5  Program

aktywizacji  gospodarczej  Centrum,  1.6  Ekonomia  społeczna  efektywnym

narzędziem  rozwiązywania  problemów  społecznych  Centrum,   4.1

Rewitalizacja  przestrzeni  handlowo  -  usługowej  przy  ul.  Ludźmierskiej

26A z przeznaczeniem na Park Kupiectwa, Edukacji i Rozrywki, 4.2 Rewitalizacja

Miejskiego  Placu  Targowego  połączona  z  jego  przeniesieniem na  teren  Nowej

Targowicy przy ul. Targowej w Nowym Targu, 4.3 Inkubator przedsiębiorczości dla

zawodów ginących,  rzemieślników  i  kultury  Podhala  połączony  z organizacją  i

prowadzeniem  ośrodka  badawczo-rozwojowego,  4.4  Rekultywacja  starej

oczyszczalni  ścieków  połączona  z  nadaniem  jej  nowych  funkcji  kulturowych,

społecznych i gospodarczych, 5.1 Aktywny w każdym wieku w Nowym Targu, 5.2

Kształcenie ustawiczne drogą do sukcesu zawodowego;

-  Rozszerzenie  działań  rewitalizacyjnych  przez  wnioskodawcę  (Państwowa

Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu)  o  nowe projekty:  1.4

Poprawa jakości  kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w PPWSZ w

Nowym Targu,  która  przełoży  się  na zwiększenie  zainteresowania  studiami  na

kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej

liczby absolwentów kierunku pielęgniarstwo, 1.22 Poprawa jakości życia seniorów

w Nowym Targu  poprzez  wdrożenie  specjalistycznego  programu aktywizująco-

opiekuńczego oraz wsparcie palcówki dziennego pobytu seniora;

- Aktualizacja następujących fiszek projektowych: 2.2 Budowa Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Nowym Targu, 3.2 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego

budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego

w Nowym Targu wraz z infrastrukturą otaczającą budynek.
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