
Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji społecznych w formie pisemnej 
 

Zainteresowane osoby i podmioty miały możliwość zgłaszania uwag na zamieszczonym w 

Internecie i dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy formularzu konsultacyjnym. W czasie trwania 

konsultacji tj. pomiędzy 23 listopada  2016, a  23 grudnia  2016 roku.  Podczas trwających 

konsultacji zgłaszano uwagi ustne i pisemne dotyczące projektu Uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Tarnów . 

Zestawienie uwag: 

LP Data wpływu/ rodzaj 
zgłoszenia 

Treść proponowanej zmiany  Uzasadnienie uwagi 

1 22.12.2016r./pisemna/ 

p.Andrzej Prendota 

Powiększenie obszaru do 
rewitalizacji  

Na terenie Woli Rzędzińskiej  : 

Dołączenie do obszarów rejonu 
Ośrodka Zdrowia oraz LKS 
Wolania Wola Rzędzińska    -
terenów zabudowy mieszkaniowej 

 

 

 

 

Wniosek uwzględniony 

2 23.12.2016/pisemna/Rada 
Sołecka Poręby Radlnej  

Powiększenie terenu do 
rewitalizacji w miejscowości 
Poręby Radlnej (teren wokół 
szkoły) 

Zagospodarowanie terenu 
wokół szkoły, budowa wiaty -
zadaszenia nad boiskiem 
szkolnym. 

Wniosek uwzględniony 

3 23.12.2016/pisemna/ 

p.Dariusz Cholewa  

Poszerzyć teren do rewitalizacji o 
działki ( na terenie Zbylitowskiej 

Góry): 420/1,420/2 420/3, 421 

 

Budynek szkoły-kluczowy 
obiekt służący lokalnej 
społeczności, gdzie można 
realizować szereg projektów 
prospołecznych skierowanych 
do dzieci i młodzieży oraz 
poprawić infrastrukturę  
techniczną  

Wniosek uwzględniony 

4 23.12.2016/pisemna/ 

p.Dariusz Cholewa 

Objąć obszarem (na terenie 
Zbylitowskiej Góry) działkę 295 

Teren nad zbiornikiem 
wodnym w centrum 
miejscowości  

Wniosek uwzględniony 

5 23.12.2016/pisemna/ 

p.Dariusz Cholewa 

Objąć obszarem ( na terenie 
Zbylitowskiej Góry) działkę 709/4 
709/5 

Teren obejmuje obszar przy 
przedszkolu które jest na 
terenie do rewitalizacji. 

Wniosek uwzględniony 

6 22.12.2016/pisemna 

p. Marian Sitko 
Dopisać działkę 4841/2 (Wola 
Rzędzińska) 

Wniosek nie uwzględniony 

7 21.12.2016/pisemna  Poszerzyć obszar do rewitalizacji  



p. Henryk Solak na terenie Woli Rzędzińskiej  o 
tereny zabudowy mieszkaniowej 

Wniosek uwzględniony 

8 21.12.2016/pisemna 

 p. Zbigniew Filar 
Poszerzyć obszar do rewitalizacji 
na terenie Łękawki o tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

 

Wniosek uwzględniony 

9 22.12.2016/pisemna  

p. Andrzej Głąb 
Poszerzyć obszar do rewitalizacji 
na terenie Radlnej o tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

 

Wniosek uwzględniony 

10 21.12.2016/pisemna  

p. Marek Cichy 
Poszerzyć obszar do rewitalizacji 
na terenie Koszyce Małe o tereny 
zabudowy mieszkaniowej 

 

Wniosek uwzględniony 

11 23.12.2016 /pisemna 

Gmina Tarnów 
1.Poszerzyć obszar do rewitalizacji 
na terenie Zbylitowskiej Góry o 
tereny zabudowy mieszkaniowej  

2.Wyłączyć z obszaru do 
rewitalizacji tereny w 
Zbylitowskiej Górze -rejon rzeki 
Dunajec, tereny zalewowe, leśne i 
niezabudowane. 

 

 

 

 

Wniosek uwzględniony 

 

 

Mapy z obszarami proponowanych zmian stanowią załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszego 

podsumowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


