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1. Podstawa prawna
Konsultacje prowadzono na podstawie Uchwały nr XXIV/162/2021 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia 8 lutego
2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji,
a także Zarządzenia Nr 88/2021 Wójta Gminy Biały Dunajec z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie konsultacji
społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030.
2. Przedmiot konsultacji społecznych
Przedmiotem prowadzonych konsultacji społecznych był projekt Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata
2021-2030.
3. Podmiot konsultacji społecznych
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030 podlegał konsultacjom:
1) z mieszkańcami gminy Biały Dunajec,
2) z lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w szczególności z działającymi na terenie gminy Biały
Dunajec organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami,
3) z sąsiednimi gminami – Bukowina Tatrzańska, Poronin, Czarny Dunajec, Szaflary, a także z ich związkami,
4) ze Stowarzyszeniem Podhalańska Lokalna Grupa Działania,
5) z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie.
4. Cel konsultacji społecznych
Celem konsultacji społecznych było zapoznanie mieszkańców z projektem Strategii Rozwoju Gminy Biały
Dunajec na lata 2021-2030 oraz poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu tegoż
dokumentu.
5. Organizacja konsultacji społecznych, w tym terminy i wykorzystane formy konsultacji
Zarządzenia Nr 88/2021 Wójta Gminy Biały Dunajec w sprawie konsultacji społecznych projektu Strategii
Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030 zostało wydane dnia 16 sierpnia 2021 r. Informacja o
konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na
lata 2021-2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych, wraz z dokumentacją dotycząca przedmiotu
konsultacji, była dostępna od dnia 16 sierpnia 2021 r.:
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1) na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Biały Dunajec i w sołectwach,
2) na stronie internetowej gminy Biały Dunajec http://www.dunajec.net/,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Biały Dunajec https://bip.malopolska.pl/ugbialydunajec.
Konsultacje były prowadzone w terminie od 16 sierpnia 2021 r. do 20 września 2021 r. Konsultacje realizowano
w następujących formach:
1) pisemnej – poprzez przesłanie pism / wniosków o wydanie opinii do samorządów i instytucji, które
zostały wymienione wyżej w podmiotach konsultacji społecznych w pkt. 3)-5);
2) pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – uwagi i opinie do projektu strategii można było
składać pisemnie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza według wzoru opublikowanego
wraz z projektem strategii:
a) w siedzibie Urzędu Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec, poprzez
złożenie na Dzienniku Podawczym,
b) pocztą na adres Urzędu Gminy Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec,
c) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dunajec.net lub poprzez system ePUAP,
adres skrytki Urzędu Gminy Biały Dunajec /UGBD/skrytka;
3) spotkania publicznego – poprzez zaplanowanie dedykowanego spotkania konsultacyjnego w dniu 8
września 2021 r. o godzinie 10:00. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zgłaszały chęć
swojego
uczestnictwa
z
wykorzystaniem
poczty
elektronicznej
na
adres
sekretariat@bialydunajec.com.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie i podsumowanie wyników konsultacji była Pani Anna
Wypychowska - Sekretarz Gminy, tel. 18 207 31 14, e-mail: usc@dunajec.net.
6. Przebieg i podsumowanie społecznych
W całym okresie trwania konsultacji mieszkańcy i inni interesariusze mieli możliwość zgłaszania uwag do
projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030. W terminie do 20 września 2021 r.
wpłynęły:
• formularz z uwagami przedstawionymi przez Pana Radnego Marcina Ganderę,
• formularz z uwagami przedstawionymi przez mieszkańca (M.N.),
• pismo z uwagami od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,
• pozytywna opinia dla strategii od gminy Bukowina Tatrzańska.
Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub
braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1.
Szczegółowe zestawienie uwag wraz z informacją o wynikach konsultacji i z uzasadnieniem uwzględnienia lub
braku uwzględnienia poszczególnych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji zawiera tabela nr 1.
Poza tym, w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 10:00 odbyło się spotkanie konsultacyjne w formie on-line.
Wzięło w nim udział 5 osób. Poprowadził go ekspert zewnętrzny, zaangażowany również na etapie
opracowania projektu strategii. Program spotkania obejmował prezentację projektu strategii, a następnie
możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertem oraz osobami odpowiedzialnymi ze strony gminy.
Podsumowanie spotkania zawiera tabela nr 2, a zgłoszone uwagi uwzględniono również w tabeli nr 1.
Samorząd gminy Biały Dunajec na czele z Wójtem Gminy Biały Dunajec składa serdecznie podziękowania za
Państwa zaangażowanie w proces opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec
na lata 2021-2030.
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Tabela 1. Podsumowanie uwag zgłoszonych w toku konsultacji społecznych wraz ze stanowiskiem gminy/rozstrzygnięciem.
Data
wpływu

Interesariusz

Część dokumentu, do którego
odnosi się uwaga

Treść uwagi

Uzasadnienie wnioskodawcy

Rozstrzygnięcie/stanowisko
gminy

26.08.2021

M. N.

Inwestycje kluczowe wraz z
szacowanymi
ramami
i
potencjalnymi
źródłami
finansowania.

Zgłaszam
chęć
uzupełnienia
kluczowych inwestycji o budowę
nowoczesnej tężni solankowej wraz z
zagospodarowaniem terenu wokół
niej zielenią.

Budowa tężni solankowej wpłynie
pozytywnie na turystyczną atrakcyjność
gminy a także posłuży pozytywnemu
zagospodarowaniu terenu. Tężnię
będzie
można
spersonalizować
regionalnymi wzorami i grafikami
gminy co również pozytywnie wpłynie
na promocję gminy i regionu. Tężnie
solankowe pozytywnie wpływają na
układ oddechowy odwiedzających co
pomoże
zniwelować
problemy
oddechowe
spowodowane
zanieczyszczonym powietrzem. Koszt
budowy tężni z zagospodarowaniem
terenu wokół niej nie powinien
przekroczyć 3 mln złotych. Tężnia być
także w tej cenie dopasowana do
potrzeb
osób
starszych
i
niepełnosprawnych.

Uwaga częściowo uwzględniona.
Poszerzono brzmienie kierunku
działania 3.1.3. – „Estetyczne i
funkcjonalne zagospodarowanie
terenów – zieleń urządzona, mała
architektura, w tym ławeczki,
kosze na śmieci, toalety publiczne,
oświetlenie, tężnia, zapewnienie
dostępności
komunikacyjnej,
miejsca parkingowe i punkty
mobilności itp.”.

20.09.2021

Marcin
Gandera,
Radny

Nawiązanie do analizy SWOT
uwarunkowania lokalizacyjne,
komunikacyjne, przestrzenne i
kwestie
powiązane,
słabe
strony: Mała ilość gminnych
terenów
publicznych
(większość prywatnych działek)
oraz przy celu operacyjnym: 3.1.
Rozwój i promocja oferty czasu
wolnego, opartej na lokalnych
zasobach środowiskowych i

Do tego typu działań warto
przygotować się pod kątem gruntów,
nieruchomości posiadanych przez
Gminę. By zwiększyć ilość miejsca na
te inwestycje trzeba pochylić się nad
dofinansowaniami.

Przykład programu z poprzedniej
perspektywy
finansowej:
http://www.rpo.malopolska.pl/downlo
ad/programregionalny/skorzystaj/ogloszenia-onaborach/RPMP-09-01-02-IP-01-1202317/Zalacznik_3_Instrukcja_wypelniani
a_wniosku_o_dofinansowanie_9.1.2.p
df

Strategia uwzględnia już te
kwestie i traktuje je priorytetowo.
Świadczy o tym m.in. kierunek
działania 2.2.1. Zdecydowano
jednak o modyfikacji jego
brzmienia - „Uporządkowanie
stanu
planistycznego,
architektonicznego
i
własnościowego
gminy,
efektywna
gospodarka
nieruchomościami
(studium
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Marcin
Gandera,
Radny,
uwagi
przedstawio
ne podczas
spotkania
konsultacyjn
ego

kulturowych, kierunki działań:
3.1.15 Rozwój infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej
na
terenie gminy (w tym budowa,
rozbudowa i modernizacja boisk
sportowych, orlików, placów
zabaw, siłowni zewnętrznych,
tras
biegowych,
hal
sportowych,
wyciągów
narciarskich itp.).

uwarunkowań,
plan
zagospodarowania
przestrzennego,
modernizacja
ewidencji gruntów, uregulowanie
stanu prawnego dróg i terenów
publicznych, ich stanu własności i
granic, ewentualne pozyskiwanie
nowych
gruntów
wedle
możliwości gminy).

1) konieczność weryfikacji wskaźników w kontekście ich wartości bazowych i docelowych,

1) Gmina dokonała weryfikacji.
Wskaźniki pozostały bez zmian.

2) konieczność korekty zapisu „Gmina Biały Dunajec jest jednym z udziałowców spółki Geotermia Podhalańska”
(s. 16), ponieważ gmina sprzedała udziały,
3) ewentualne uzupełnienie wniosków z diagnozy o informację dotyczącą ilości pozyskanych przez gminę środków
unijnych lub w miarę możliwości udostępnienie takiej informacji bez zamieszczania w dokumencie,
4) weryfikacja w ramach wniosków z diagnozy w zakresie kapitału społecznego informacji na temat liczby
organizacji pozarządowych, w tym w kontekście porównania do gminy Spytkowice (s. 21),
5) konieczność weryfikacji przez gminę tabeli nr 6. zestawiającej inwestycje kluczowe wraz z szacowanymi ramami
i potencjalnymi źródłami finansowania, w tym kosztów budowy budynku wielofunkcyjnego (przedszkole + gminny
ośrodek kultury + biblioteka), ponieważ niektóre szacunki wskazywały w przypadku tego przedsięwzięcia na 11 mln
zł, a w tabeli zapisano 9 mln zł,
6) konieczność weryfikacji tejże tabeli oraz ewentualnie przedsięwzięć pojawiających się w tekście strategii pod
kątem uwzględnienia jedynie inwestycji priorytetowych i realnych do realizacji w perspektywie obowiązywania
dokumentu,
7) poszerzenie kierunku działania 1.5.9 o zagadnienie konsultacji społecznych – „Doskonalenie komunikacji
publicznej urzędu gminy i jednostek gminnych (z mieszkańcami, organizacjami społecznymi, biznesem, a także
przebywającymi na terenie gminy turystami i gośćmi), usprawnienie i upowszechnienie procedury konsultacji
społecznych”.
8) uwzględnienie w strategii tematu zagrzybiania lasów.
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2)
Uwaga
uwzględniona.
Dokonano korekty zgodnie z
sugestią.
3) Wnioski pozostały bez zmian.
Jednocześnie
stosowną
informację
udostępniono
mailowo
(dane
statystyki
publicznej w ramach Banku
Danych Lokalnych GUS).
4)
Uwaga
uwzględniona.
Dokonano weryfikacji i aktualizacji
danych.
5) Tabela została zweryfikowana.
Dokonano korekty szacunkowej
wyceny wskazanej inwestycji – do
11 mln.
6) Plan operacyjny strategii jest
wynikiem
pracy
zespołu
składającego się z przedstawicieli
całej wspólnoty lokalnej, w tym
radnych,
urzędników,
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przedsiębiorców, mieszkańców i
liderów społecznych, wspieranego
przez ekspertów zewnętrznych.
Tym samym stanowi syntezę
świadomych
wyborów
i
rekomendacji
przedstawicieli
różnych społeczności tworzących
wspólnotę samorządową gminy.
7)
Uwaga
uwzględniona.
Dokonano korekty zgodnie z
sugestią.
8)
Uwaga
uwzględniona.
Poszerzono brzmienie kierunku
działania 2.2.11. – „Pielęgnowanie
i rozwijanie terenów zielonych i
zalesionych, w tym zalesianie,
porządkowanie i sprzątanie lasów,
zagrzybianie lasów”.
03.09.2021

Państwowe
Gospodarst
wo Wodne
Wody
Polskie
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie

Zgodnie z art. 166 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, w celu zapewnienia ochrony ludności i mienia przed powodzią,
m.in. w strategii rozwoju gminy uwzględnia się tzw. obszary szczególnego zagrożenia powodzią, przez które w myśl
art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne rozumie się:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%,
c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który
wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, o których mowa w art. 224, stanowiące działki
ewidencyjne,
d) pas techniczny.
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i
wynosi 1% oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, przedstawione
zostały na mapach zagrożenia powodziowego, zgodnie z art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne.

5

Uwaga uwzględniona. Dokonano
korekty
zgodnie
z
przedstawionymi
sugestiami.
Zapisy
dotyczące
suszy
pozostawiono bez zmian, uznając
je za wystarczające.
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Obowiązujące obecnie mapy jw. podane zostały do publicznej wiadomości w dniu 22.10.2020r. i są dostępne na
Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Na podstawie ww. map stwierdzono, iż w granicach Gminy Biały Dunajec występują obszary szczególnego
zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat
(Q1%) oraz na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%) od
rzeki Biały Dunajec oraz cieku Poroniec. W przedłożonym do zaopiniowania dokumencie wspomniano wprawdzie
o obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występującym na terenie Gminy Biały Dunajec jednakże jedynie od
Białego Dunajca, ponadto nie zdefiniowano jednoznacznie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
Dodatkowo na Mapie 1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią wyznaczone odcieniami koloru niebieskiego
na obszarze gminy Biały Dunajec (str. 83), będącej fragmentem mapy zagrożenia powodziowego, wskazane zostały
zarówno obszary szczególnego zagrożenia powodzią (Q10% i Q1%) jaki i obszary, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) – które nie stanowią już obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią. W tym miejscu zwracamy uwagę, iż planowane zagospodarowanie terenów położonych w
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 166 pkt. 10 ustawy Prawo wodne nie może m. in.
naruszać ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowić zagrożenie dla ochrony zdrowia ludzi czy też
utrudniać zarządzanie ryzykiem powodziowym.
Zwraca się również uwagę, iż w dokumencie przywołuje się art. 88l z nieobowiązującej ustawy Prawo wodne z dnia
18 lipca 2001, jak również art. 326 z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 310
ze zm.) podczas gdy aktualny tekst jednolity pochodzi z 2021 roku poz. 624 ze zm.
Ponadto zgodnie z art. 326 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), w
strategii rozwoju gmin, uwzględnia się m.in. ustalenia dokumentów planistycznych, o których mowa w art. 315 pkt
1-3 ww. ustawy tj. plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, plany zarządzania ryzykiem
powodziowym, czy też plan przeciwdziałania skutkom suszy.
W przedłożonej do zaopiniowania strategii nie uwzględniono informacji o strategicznym dokumencie służącym
właściwemu zarządzaniu ryzykiem tj. Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym przyjętym na mocy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem
powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r. poz. 1841), i zachowującym ważność zgodnie z art. 555
ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Jednocześnie informujemy, że w obowiązującym PZRP w
granicach gminy Biały Dunajec nie są planowane żadne działania. Informacja w powyższym zakresie winna zostać
uwzględniona w opracowywanym dokumencie.
Zwracamy jednocześnie uwagę, iż obecnie realizowany jest projekt pn. „Przegląd i aktualizacja planów zarządzania
ryzykiem powodziowym” (aPZRP), którego zakończenie przypada na grudzień 2021r. Projekty aPZRP powstałe w
ramach projektu jw. dostępne są na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/.
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W projekcie strategii odniesiono się do projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS) oraz wymieniono w
tym zakresie rekomendowane działania minimalizujące skutki suszy w odniesieniu do obszaru gminy Biały Dunajec.
Dodatkowo proponujemy, aby w tym miejscu wskazać również stopień zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i
hydrogeologiczną dla obszaru Państwa gminy. Biorąc jednak pod uwagę ogólny charakter dokumentu jakim jest
strategia rozwoju gminy, zawarte informacje dotyczące PPSS można uznać za wystarczające.
Co do Planów Gospodarowania Wodami zwracamy uwagę, iż na str. 83 przedmiotowej strategii, zamieszczono
stwierdzenie w brzmieniu: „Ponadto, co nie zostało ujęte w poniższej tabeli, w ramach Planu Gospodarowania
Wodami PGW Wody Polskie dla obszaru dorzecza Wisły w obecnej dekadzie określono jedno techniczne działanie
strategiczne na terenie gminy Biały Dunajec (nr 464): Budowa wału Białego Dunajca, dł. 280 m, w km 17+510 17+770.” W tabeli 2 na str. 83 zawarto prawie wszystkie działania przypisane poszczególnym jednolitym częściom
wód powierzchniowych (jcwp), jednakże działanie przywołane w zacytowanym powyżej tekście nie wynika z
zapisów Planu Gospodarowania Wodami. Należy zatem wskazać materiały źródłowe.
Ponadto na str. 84 zamieszczono zapis: „Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych
części wód podziemnych wydzielonych w granicach gminy Biały Dunajec wraz z przypisanymi celami i działaniami
środowiskowymi”. W tym zakresie wyjaśniamy, że jednolite części wód powierzchniowych (jcwp) czy podziemnych
(jcwpd) nie były wyznaczane i wydzielane wg. Kryterium położenia względem podziału administracyjnego, zatem
tytuł tabeli powinien zostać zmieniony, np. „(…) znajdujących się (ew. położonych) w granicach gminy (…)”.
Stwierdzamy również, że w tabeli 2, na str. 84, w przypadku jcwp: RW200012141289 - Biały Dunajec (Zakopianka)
od Potoku Olczyskiego, z Potokiem Olczyskim do Porońca, z Porońcem, brakuje zadania podstawowego o nazwie:
„kontrola postępowania z zakresie oczyszczania ścieków przez przedsiębiorstwa z częstotliwością co najmniej raz
na 3 lata”. Powyższa tabela powinna zawierać wszystkie działania z bazy danych aPWŚK przypisane do danej jcwp.
Dodatkowo w tabeli 2, na str. 84 w przypadku niektórych jcwp niewłaściwie wskazano cele środowiskowe, np.:
RW2000122141169 - Wielki Rogoźnik posiada status naturalnej części wód, a zatem celem środowiskowym dla tej
części wód jest dobry stan ekologiczny, a nie jak wskazano w tabeli „dobry potencjał ekologiczny”; w przypadku
jcwp: RW2000122141349 - Leśnica której status określony został jako silnie zmieniona część wód, celem
środowiskowym jest dobry potencjał ekologiczny, a nie jak wskazano w tabeli „dobry stan ekologiczny”, podobnie
w przypadku kolejnej jcwp: RW20001421412999 -Biały Dunajec od Porońca do ujścia (powinien być dobry potencjał
ekologiczny, a nie stan). Należy więc skorygować tabelę, aby znajdowały się w niej prawidłowe dane.
Należy również skorygować nazwę w zdaniu na str. 85 w brzmieniu: „Informacje z aplikacji Programu
Gospodarowania Wodami KZGW przypisują zanieczyszczenie wód Białego Dunajca presji komunalnej, (…)” –
powinno być Planów a nie Programu.
Z kolei na str. 85 w informację w brzmieniu: „Ponadto, w granicach gminy Biały Dunajec lokalizuje się jeden zbiornik
wód podziemnych (nr 165).” należy zastąpić zapisem: „znajduje się jedna jednolita część wód podziemnych (nr
7
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165)”, ponieważ termin zbiornik w przypadku wód podziemnych stosuje się zwykle w przypadku głównych
zbiorników wód podziemnych (GZWP) które stanowią zupełnie odrębne i inne jednostki.
Mając powyższe na uwadze, przedmiotowy projekt Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021 - 2030
wymaga skorygowania i uzupełnienia w podniesionych kwestiach.
27.08.2021

Gmina
Bukowina
Tatrzańska

Pozytywna opinia dla projektu strategii.
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Tabela 2. Podsumowanie spotkania konsultacyjnego.
Tytuł/temat
spotkania

Spotkanie konsultacyjne w ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy
Biały Dunajec na lata 2021-2030

Data spotkania

8 września 2021 r., godz. 10:00

Forma spotkania

On-line, spotkanie prowadzone za pośrednictwem platformy Zoom

Uczestnicy/ki

•

Interesariusze lokalni - mieszkańcy i inni interesariusze procesu, którzy odpowiedzieli na
otwarte zaproszenie i zgłosili chęć swojego uczestnictwa w spotkaniu,

•

Moderator (FRDL MISTiA),

•

Sekretarz gminy.

Łącznie 5 osób.
1) Zapoznanie uczestników spotkania z zapisami projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały
Dunajec na lata 2021-2030,

Cele

2) Zagwarantowanie wszystkim interesariuszom możliwości wypowiedzenia się w
przedmiotowej sprawie,
3) Wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec
na lata 2021-2030, adekwatnych do oczekiwań mieszkańców i pozostałych interesariuszy,
4) Zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu finalnej wersji dokumentu Strategii
Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030.

Program spotkania

•

Wprowadzenie, krótka prezentacja dotycząca zrealizowanych prac i projektu Strategii
Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030,

•

Dyskusja na temat projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030 możliwość zgłaszania uwag i dyskusji z ekspertami oraz przedstawicielami władz gminy,

•

Podsumowanie dyskusji.

Spotkanie konsultacyjne podzielono na 2 części.
W pierwszej części zaprezentowano główne założenia i przebieg procesu opracowania strategii
oraz przybliżono uczestnikom spotkania treść dokumentu - ze szczególnym uwzględnieniem
przyjętych celów, planowanych kierunków działań oraz kwestii przestrzennych. W części tej
przedstawiono prezentację PowerPoint zawierającą najistotniejsze informacje o strategii.
Informacje te przekazał w imieniu całego zespołu zaangażowanego ekspert samorządowy
reprezentujący FRDL MISTiA, pełniący rolę moderatora spotkania.

Przebieg i ustalenia

Po przedstawieniu projektu, w drugiej części oddano głos uczestnikom spotkania, prosząc o
wnoszenie uwag do programu w trakcie samego spotkania, jak i poza nim, zgodnie z procedurą
konsultacji. Głos zabrał przedstawiciel mieszkańców, który podsumował, że strategia obejmuje
wiele ważnych dla gminy i jej społeczności tematów, w tym poprawy dostępności
komunikacyjnej, m.in. w kontekście modernizacji linii kolejowej i utworzenia na terenie gminy
nowych przystanków, remontów dróg i wsparcia komunikacji zbiorowej, a także rozwoju
infrastruktury sieciowej, retencji, walki o czyste powietrze. Jednocześnie wyszedł z inicjatywą
dopisania w ramach zadań budowy nowoczesnej tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół niej zielenią, wskazując, że pozytywnie wpłynie to na atrakcyjność zamieszkania,
jak również turystyczną gminy. Wymieniał również przykłady gmin, gdzie podobne inwestycje
były realizowane, przede wszystkim gmin uzdrowiskowych. Zaznaczył, że pomysł swój
przedstawił już w ramach formularza konsultacyjnego. Głos zabrał również Radny Marcin
Gandera, zwracają uwagę na kilka kwestii:
1) konieczność weryfikacji wskaźników w kontekście ich wartości bazowych i docelowych,
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2) konieczność korekty zapisu „Gmina Biały Dunajec jest jednym z udziałowców spółki
Geotermia Podhalańska” (s. 16), ponieważ gmina sprzedała udziały,
3) ewentualne uzupełnienie wniosków z diagnozy o informację dotyczącą ilości pozyskanych
przez gminę środków unijnych lub w miarę możliwości udostępnienie takiej informacji bez
zamieszczania w dokumencie,
4) weryfikacja w ramach wniosków z diagnozy w zakresie kapitału społecznego informacji na
temat liczby organizacji pozarządowych, w tym w kontekście porównania do gminy Spytkowice
(s. 21),
5) konieczność weryfikacji przez gminę tabeli nr 6. zestawiającej inwestycje kluczowe wraz z
szacowanymi ramami i potencjalnymi źródłami finansowania, w tym kosztów budowy budynku
wielofunkcyjnego (przedszkole + gminny ośrodek kultury + biblioteka), ponieważ niektóre
szacunki wskazywały w przypadku tego przedsięwzięcia na 11 mln zł, a w tabeli zapisano 9 mln
zł,
6) konieczność weryfikacji tejże tabeli oraz ewentualnie przedsięwzięć pojawiających się w
tekście strategii pod kątem uwzględnienia jedynie inwestycji priorytetowych i realnych do
realizacji w perspektywie obowiązywania dokumentu,
7) poszerzenie kierunku działania 1.5.9. o zagadnienie konsultacji społecznych – „Doskonalenie
komunikacji publicznej urzędu gminy i jednostek gminnych (z mieszkańcami, organizacjami
społecznymi, biznesem, a także przebywającymi na terenie gminy turystami i gośćmi),
usprawnienie i upowszechnienie procedury konsultacji społecznych”.
Po przedstawieniu swoich uwag, Pan Radny wyraził podziękowania za przygotowanie strategii i
pozytywnie ocenił jej projekt. Odniósł się również do tematu inwestycji kolejowych, informując,
że gmina w ramach współpracy z PKP zgłosiła przystanek między Poroninem i Dolnym
Dunajcem, a poza tym przystanek powstanie w Szaflarach w okolicach term.
Następnie nastąpiła wymiana zdań dotycząca uwzględnienia tężni wśród inwestycji kluczowych.
Uznano, że nie zostanie ona przedstawiona w ramach inwestycji kluczowych, ale dopisana np.
do zadania 3.1.3. – „Estetyczne i funkcjonalne zagospodarowanie terenów – zieleń urządzona,
mała architektura, w tym ławeczki, kosze na śmieci, toalety publiczne, oświetlenie, tężnia,
zapewnienie dostępności komunikacyjnej, miejsca parkingowe i punkty mobilności itp.”.
Poza tym, uczestnicy podjęli temat, czy uwzględnić w strategii temat zagrzybiania lasów.
Uznano, że podobne zapisy można byłoby uwzględnić w ramach kierunku działania 2.2.11. –
„Pielęgnowanie i rozwijanie terenów zielonych i zalesionych, w tym zalesianie, porządkowanie
i sprzątanie lasów, zagrzybianie lasów”.
W związku z tym, że kolejne osoby nie zgłaszały się do dyskusji, prowadzący podziękował
uczestnikom. Przypomniał o możliwości wnoszenia uwag i propozycji lub nowych zapisów
strategii w formie pisemnej - z wykorzystaniem dedykowanego formularza. Następnie
poinformował o harmonogramie dalszych prac nad programem i na tym spotkanie
konsultacyjne zostało zakończone.
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Załączniki do sprawozdania:
1) Projekt Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec na lata 2021-2030 uwzględniający uwagi przekazane
w toku konsultacji społecznych.
Informacja dodatkowa:
W związku z nowymi uregulowaniami wynikającymi ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym, wystąpiono
do Zarządu Województwa Małopolskiego o wydanie opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Biały Dunajec
na lata 2021-2030 w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji dotyczących kształtowania
i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa
„Małopolska
2030”.
Opinia
była
pozytywna.
Dostępna
jest
pod
linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1989861,projekt-strategii-rozwoju-gminy-bialy-dunajec-na-lata-20212030.html
Andrzej Nowak
Wójt Gminy Biały Dunajec
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