
Podsumowanie konsultacji społecznych 

Gminny Programu Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016-2022 przeprowadzonych w dniach 

08.06.2016 r. – 07.07.2016 r.  

Konsultacje dotyczyły:  

1. projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy 

Solina; 

2. projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 

Rewitalizacyjnego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016-2022. 

 

Informacja o prowadzonych konsultacjach społecznych zamieszczona została na stronie podmiotowej 

Gminy: http://esolina.pl/rewitalizacja/  

Konsultacje prowadzone były w następujących formach: 

1) WYRAŻENIE PISEMNEJ OPINII – ZBIERANIE UWAG W POSTACI PAPIEROWEJ  

I ELEKTRONICZNEJ: 

Wpłynęły następujące propozycje: 

w dniu 22.06.2016 r. 

 

 Miejscowość Berezka – działka o numerze 634/10 zabudowana budynkiem, w którym była 

mleczarnia oraz działka o numerze 634/4 niezabudowana, każda o pow. 0,13 ha. Obiekt po 

byłej mleczarni byłby rewitalizowany tak, aby pełnił funkcję świetlicy wiejskiej,  

z ogólnodostępną salą, mogącą pełnić także rolę Sali konferencyjnej, z zapleczem kuchennym.  

Dodatkowo zrewitalizowany obiekt posiadałby zaplecze dla Koła Gospodyń Wiejskich  oraz salę 

komputerową, w której można było by organizować kursy i warsztaty komputerowe dla 

mieszkańców miejscowości Berezka, z różnych grup wiekowych; 

 

 Miejscowość Myczków – działka nr 486/5, o pow. 0,62 ha – zabudowana budynkiem starej 

szkoły, obecnie w tym miejscu funkcjonuje schronisko młodzieżowe. Obiekt może być 

zrewitalizowany, tak, aby był wielofunkcyjny. Zawierałby cześć przeznaczoną na schronisko 

młodzieżowe, przedszkole, salę ogólnodostępną, mogącą pełnić funkcję Sali szkoleniowo-

konferencyjną oraz zaplecze garażowo-magazynowe dla OSP; 

 

 Miejscowość Solina - Działka 232/1 o pow. 1,76 ha która jest zabudowana obiektami po 

byłym zakładzie Hydrobudowa. Teren jest utwardzony i zlokalizowany przy drodze 

wojewódzkiej; 

 

 Miejscowość Górzanka - działka nr 126/9 o pow. 0,91 ha stanowiąca stadion sportowy wraz  

z małym zapleczem technicznym. Stadion jak i budynek są w złym stanie technicznym; 

 

 Wola Górzańska - działki nr 48/4 o pow. 45,14 ha częściowo zabudowana budynkami 

jednorodzinnymi. Właścicielem działki są lasy Państwowe; 

http://esolina.pl/rewitalizacja/


 

 Miejscowość Rybne - działka nr 389 o pow. 0,22 ha na której posadowiona jest świetlica 

wiejska; 

 

 Miejscowość Rajskie - działka o nr 69/1 o pow. 8,17 ha która jest własnością Skarbu Państwa 

w wieczystym użytkowaniu PGE Energia Odnawialna. Działka bezpośrednio przylega do rzeki 

San i może być urządzona i wykorzystywana jako teren rekreacyjny; 

 

 Miejscowość Polanki - działka nr 30 o pow. 4,79 ha która jest własnością Skarbu Państwa – 

Lasy Państwowe. Na wymienionym terenie funkcjonowała stanica harcerska. Teren przylega 

bezpośrednio do rzeki Solinki i jest wyjątkowo atrakcyjnym krajobrazowo. 

 

2) WARSZTATY: 

Warsztaty zorganizowano w dniu 22 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solinie. 

W spotkaniu wzięło udział 11 osób. Podczas warsztatów omówiono wyniki diagnozy oraz 

zaprezentowano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Dodatkowo przedstawiono rolę 

Komitetu Rewitalizacji w procesie opracowywania i monitorowania programu. Prezentacji 

towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników. Relacja z warsztatów zamieszczona została na 

stronie podmiotowej Gminy. 

 

 

3) BADANIA ANKIETOWE: 

Wpłynęło 10 ankiet od uczestników warsztatów.  

 

4) WYNIKI KONSULTACJI: 

 

 Powiększenie obszarów do rewitalizacji 

 

Po analizie zgłoszonych w ankietach uwag dotyczących obszaru Gminy jaki powinien zostać poddany 

rewitalizacji wraz ze skazaniem terenu, który powinien być poddany rewitalizacji w pierwszej kolejności 

oraz w wyniku dyskusji przeprowadzonej w poszerzonym składzie wprowadzono zmiany do treści 

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Solina.  

 

Obszar do rewitalizacji po uwzględnieniu wniosków został powiększony na terenie miejscowości: 

Berezka, Solina, Myczków, Górzanka, Wola Górzańska, Rybne, Rajskie i Polanki.  

 

 Wynik badań ankietowych 

 

W ankiecie wzięło udział 10 osób zarówno kobiety jak i mężczyźni.  

Ankieta składała się z 8 pytań, jej celem było ocenienie potrzeb realizacji określonych działań w ramach 

rewitalizacji. 

- Pytania o ocenę potrzeb realizacji określonych rodzajów działań w programie rewitalizacji 

ankietowani wskazali w pierwszej kolejności na miejscowość:   

I. Solina – 60,0% ankietowanych,  

II. Myczków – 40,0% ankietowanych,  



III. Górzanka – 20,0% ankietowanych,    

IV. Bukowiec – 10,0% ankietowanych.  

 

 

- Ankietowani wskazywali także tereny które ich zadaniem powinny być  poddane rewitalizacji  

w pierwszej kolejności , i tak: 

I. Myczkowce – restauracja w XVIII w. Spichlerzu, reaktywacja kąpieliska na rzece San, 

rewitalizacja drogi nieremontowanej od 1956 roku, Bar Myczkowianka, 

II. Myczków – budynek po Starej Szkole Podstawowej, 

III. Górzanka – teren po  byłej bazie Koła Rolniczego i starej remizy strażackiej, 

IV. Berezka – budynek mleczarni,  

V. Solina – deptak przed zaporą. 

 

- Wśród problemów które powinny działania rewitalizacyjne rozwiązać w pierwszej kolejności 

wymieniono:  

I. brak miejsc pracy – 80,0% ankietowanych,  

II. brak lub zła jakość terenów inwestycyjnych – 40,0% ankietowanych,  

III. brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami  – 40,0% 

ankietowanych,  

IV. brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw – 40,0% ankietowanych,  

V. zły stan zabytków – 30,0% ankietowanych,  

VI. słaby rozwój handlu  – 30,0% ankietowanych, 

Solina ; 60%

Myczków; 40%

Górzanka; 20%

Bukowiec; 
10%



VII. niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw – 30,0% ankietowanych, 

VIII. inne ( wpisać jakie ) – 20,0 % ankietowanych; 

- brak przedszkola, 

- przywrócić teren dla użyteczności społeczeństwa wsi.  

 

- Wśród oczekiwań  przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych wymieniono w pierwszej kolejności:  

I. zwiększenie ilości miejsc pracy – 80,0% ankietowanych, 

II. przyciągnięcie dużych inwestorów  – 70,0% ankietowych, 

III. zatrzymanie w Gminie ludzi młodych i wykształconych – 70,0% ankietowanych, 

IV. podniesienie standardu życia społeczeństwa  – 50,0% ankietowych, 

V. rozwój małej i średniej przedsiębiorczości – 50,0% ankietowanych, 

 

- Wśród ankietowanych większość stanowili mężczyźni (70,0%), osoby z wykształceniem wyższym 

(45,0%) , w wieku 46-55 lat (40,0%) oraz osoby pracujące (70,0%). 

 


