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Rejestr zgłoszonych uwag w ramach konsultacji społecznych  

projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów wraz  

z załącznikami 
 

Lp. Zgłaszający 

Część dokumentu  

do którego odnosi 

się uwaga 

Obecny zapis 
Propozycja zmiany  

wraz z uzasadnieniem 

Stanowisko  

wraz z uzasadnieniem 

1.  

Jacek Piwowarski 

(Stowarzyszenie 

Aktywności 

Lokalnej „Dolina 

Kacanki”) 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Strona 37 

 

Pałac Dzięki, 

Placówka Wsparcia 

Dziennego W 

Staszowie - 

Świetlica "Jutrzenka 

W Wiązownicy 

Kolonii 

Zabytkowa latarnia 

leśna 

Stowarzyszenie 

Dolina Kacanki 

Pomniki przyrody 

ożywionej 

Obszar Natura 2000 

— Ostoja Żyznów 

Jeleniewsko-

Staszowski Obszar 

Chronionego 

Zabytkowy kościół parafialny  

i cmentarz w Wiązownicy-Kolonii, 

Zespół pałacowo-parkowy, 

Pałac Dzięki, 

Placówka Wsparcia Dziennego  

w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka 

w Wiązownicy Kolonii, 

Filia Biblioteki Publicznej  

w Staszowie, 

Wiejski Ośrodek Zdrowia  

w Wiązownicy Kolonii, 

Zabytkowa latami leśna, 

Drewniany budynek z 1909 roku po byłej 

szkole, 

Klub Integracji Społecznej „Dolina Kacanki” 

Stowarzyszenie Dolina Kacanki, 

Fundacja Pasjodzielnia, 

Fundacja Dzięki 

Wiejski Klub Sportowy Polesie Wiązownica, 

Koło Gospodyń Wiejskich  

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

Zapisy Diagnozy na stronie 37 w zakresie potencjałów 

występujących w poszczególnych sołectwach, zostały 

uzupełnione zgodnie z wniesioną uwaga. 
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Krajobrazu 

 

 

w Wiązownicy Kolonii, 

Pomniki przyrody ożywionej 

Obszar Natura 2000 — Ostoja Żyznów 

Cenne i wyjątkowy przyrodniczo na skalę kraju 

obszar leśny Podwale, 

Jeleniewsko-Staszowski Obszar Chronionego 

Krajobrazu 

 

Uzasadnienie: 

W diagnozie nie uwzględniono wielu 

potencjałów lokalnych wsi Wiązownicy 

Kolonii, które predysponują ją do włączenia  

w obszar planowanej rewitalizacji i są 

wyjątkowe nie tylko w skali gminy, ale całego 

regionu. 

Potencjały te mają charakter kulturowy, 

przyrodniczy, instytucjonalny i społeczny. 

 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Strona 42. 

Obszar rewitalizacji 

na terenie Miasta i 

Gminy Staszów. 

 

W wyniku 

przeprowadzonej 

diagnozy w podziale 

na jednostki 

referencyjne gminy 

i delimitacji obszaru 

zdegradowanego, 

wyznaczono obszar 

Proponujemy o wpisanie do obszaru 

rewitalizacji wsi Wiązownica-Kolonia lub jej 

części (historyczne centrum, cenne 

przyrodniczo i kulturowe miejsca), jeśli nie 

pozwalałaby na to limit określonych w art. 10 

ust. 2 ustawy o rewitalizacji. 

 

Uzasadnienie: 

Wiązownica-Kolonia według diagnozy jest 

obszarem zdegradowanym, borykającym się  

z dużymi problemami społecznymi takimi jak 

przestępczość, alkoholizm, bezrobocie. 

Element społeczny w procesie rewitalizacji jest 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji może 

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie 

posiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może 

obejmować (łącznie) terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy. 

Wyznaczenie sołectwa Wiązownica Kolonia jako 

kolejnego podobszaru rewitalizacji oznaczało by, po 

pierwsze, wyznaczenie aż trzech podobszarów 

rewitalizacji, co z merytorycznego punktu widzenia nie 

jest wskazane, a po drugie wiązałoby się z przekroczeniem 
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rewitalizacji, który 

składa się 

z wdech 

podobszarów. 

Granice Podobszaru 

I rewitalizacji 

obejmuje 

zamieszkałe 

sołectwa 

Kurowski i Dobra 

oraz Osiedle nr 3 

Stare Miasto i 

Osiedle nr 4 

Stęszewek. 

Natomiast granice 

Podobszaru II 

obejmują sołectwa 

Wiśniowa oraz 

Wiśniowa 

Poduchowna. 

Wyznaczony obszar 

rewitalizacji zajmuje 

powierzchnie; 9,64 

km2 (4,24% 

powierzchni 

ogółem gminy), z 

czego Podobszar I 

obejmuje 

powierzchnie; 

równa 7,69 km2 

(3,39%), 

bardzo ważny i dlatego tak istotnym jest, aby 

obszar ten był włączony do rewitalizacji. 

Wyjątkowo duża liczba organizacji 

pozarządowych, instytucji i Klub Integracji 

Społecznej będą gwarantami i potencjalnymi 

partnerami w procesie tak potrzebnej 

rewitalizacji społecznej. 

Także pod względem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych większości obiektów 

użyteczności publicznej mamy dużo do 

zrobienia, a dzięki działaniom 

rewitalizacyjnym moglibyśmy znacznie ułatwić 

życie i funkcjonowanie m.in. osobom  

z dysfunkcjami ruchowymi. 

Wiązownica-Kolonia posiada kilka cennych 

historycznie, kulturowo zabytków m.in. kościół 

parafialny oraz pałac Dzięki, obszar 

chronionego krajobrazu kulturowego oraz kilka 

innych wyjątkowych na skalę regionu obiektów 

(stara szkoła, latarnia leśna), które bez 

odpowiedniego zabezpieczenia i środków  

z rewitalizacji mogą popaść w ruinę przez co 

bezpowrotnie stracimy cenne dziedzictwo. Tak 

duże nagromadzenie zabytków na tak małej 

przestrzeni jest wyjątkowe w skali nie tylko 

gminy i zasługuję na właściwą ochronę  

i różnorodne możliwości jakie daje 

rewitalizacja. Wieś Wiązownica ma blisko 800 

lat udokumentowanej historii, znajdują się tutaj 

stanowiska archeologiczne sprzed ponad 4000 

lat p.n.e. Bogata historia i liczne jej 

limitów ustawowych (nie więcej niż 30% mieszkańców). 

Nie jest możliwe utworzenie podobszaru rewitalizacji, 

który składałby się tylko z terenów niezamieszkałych, lub 

w niewielkim stopniu zamieszkałych, ponieważ obszar 

rewitalizacji to obszar obejmujący ludzi dotkniętych 

problemami, o których mowa w Diagnozie.  

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z definicją 

“Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez   

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 

programu rewitalizacji.” Wyznaczenie trzech podobszarów 

rewitalizacji, gdzie ten trzeci jest w znacznej odległości od 

pozostałych, było by zaprzeczeniem idei koncentracji 

terytorialnej. Niezmiernie trudno byłoby wykazać 

powiązanie i spójność tych trzech podobszarów 

rewitalizacji  

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. jedną 

z przesłanek do wyznaczenia obszaru rewitalizacji jest 

jego „istotne znaczenie dla rozwoju gminy”, ponadto 

powinien to być obszar, na którym gmina planuje 

prowadzić działania rewitalizacyjne. W przypadku gdy 

koncentracja działań nie jest możliwa na wszystkich 

podobszarach, lepszą strategią wydaje się być wyznaczenie 

tylko jednego obszaru lub maksymalnie dwóch zbliżonych 

do siebie terytorialnie podobszarów. 

Ponadto Gmina nie planuje w najbliższym czasie działań 

rewitalizacyjnych na proponowanym obszarze, a żadne 

konkretne działania ze strony innych podmiotów nie 
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a Podobszar II 

stanowi 1,95 km2 

(0,85%). Łącznie 

podobszary 

rewitalizacji 

zamieszkałe są 

przez 5 325 

mieszkańców 

(20,53% ludności 

ogółem gminy), z 

czego 4 399 osób to 

mieszkańcy 

Podobszaru I 

(16,96%), a 926 

osób to mieszkańcy 

Podobszaru II 

(3,57%). W związku 

z powyższym obszar 

rewitalizacji nie 

przekracza limitów 

określonych w art. 

10 ust. 2 ustawy 

o rewitalizacji. 

pozostałości zasługują na większe wsparcie  

w postaci włączenia tego obszaru rewitalizacji. 

Także pod względem przyrodniczym nasza 

okolica znacząco wyróżnia się w skali regionu. 

Stwierdzono na naszym terenie osiem 

gatunków sów i 10 gatunków nietoperzy. 

Fragment lasu z wykrotami skalnymi Podwale 

to ewenement na skalę kraju. Buczyna miesza 

się tu z grądem. Przez las ciągnie się głęboki 

i obszerny wąwóz z licznymi skałkami 

wapiennymi. Skałki porośnięte są 

zbiorowiskami paproci z rzadkim i chronionym 

paprotnikiem kolczystym, który 

w świętokrzyskim znany jest z paru stanowisk. 

To naskalne paprociowiska, rzadkie 

i chronione, górskie zbiorowisko, które 

występuje w Pieninach, Sudetach czy 

Beskidach. Nigdzie dalej na wschód Polski nie 

ma już takiego miejsca. W skałkach znajdują 

się niewielkie jaskinie, które tu odkryto 

i zostały pierwszy raz opisane dla nauki.  

Więcej o wyjątkowych walorach 

przyrodniczych można przeczytać pod tym 

linkiem: 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-

2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-

wiazownica-na-kielecczyznie 

zostały tutaj wskazane. Sołectwo Wiązownica Kolonia bez 

wątpienia charakteryzuje się wieloma potencjałami, jednak 

większy potencjał rozwojowy i znaczenie dla obszaru całej 

gminy i wszystkich mieszkańców, wydaje się mieć miasto 

(centralny ośrodek administracyjno-usługowy gminy) 

i obszary przyległe. Po  

Po zakończeniu na obszarze rewitalizacji działań możliwa 

będzie zmiana uchwały w przedmiocie wyznaczenia 

i „przyjęcie” nowego obszaru, np. Wiązownicy Kolonii.  

 

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie 

z konsultowanym obecnie dokumentem Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027, 

wszelkie środki na rewitalizację w województwie 

świętokrzyskim będą przyznawane najprawdopodobniej 

tylko dla miast. Dodatkowo, istotny dla wnioskodawcy 

niniejszej uwagi może być fakt, że w dokumencie Gminny 

Program Rewitalizacji, możliwe będzie, obok projektów 

podstawowych dedykowanych tylko obszarowi 

rewitalizacji, wskazanie także projektów uzupełniających, 

które mogą być realizowane na pozostałym obszarze 

gminy, szczególnie obszarze zdegradowanym, w skład, 

którego wchodzi sołectwo Wiązownica Kolonia.  

Projekt Uchwały 

Rady Miejskiej  

w Staszowie  

w sprawie 

W wyniku 

przeprowadzonej 

diagnozy w podziale 

na jednostki 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy w 

podziale na jednostki referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru zdegradowanego, 

wyznaczono obszar rewitalizacji, który składa 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
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wyznaczenia 

obszaru 

referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru 

zdegradowanego, 

wyznaczono obszar 

rewitalizacji, który 

składa się z dwóch 

podobszarów. 

Granice Podobszaru 

I rewitalizacji 

obejmują 

zamieszkałe tereny 

sołectw Kurozwęki i 

Dobra oraz Osiedle 

nr 3 Stare Miasto i 

Osiedle nr 4 

Staszówek, 

natomiast granice 

Podobszaru II 

stanowią 

zamieszkałe tereny 

sołectw Wiśniowa 

oraz Wiśniowa 

Poduchowna. 

Wyznaczony obszar 

rewitalizacji zajmuje 

powierzchnię 9,64 

km2 (4,24% 

powierzchni ogółem 

gminy), z czego 

Podobszar I 

obejmuje 

się z trzech podobszarów. Granice 

Podobszaru I rewitalizacji obejmują 

zamieszkałe tereny sołectw Kurozwęki i Dobra 

oraz Osiedle nr 3 Stare Miasto i Osiedle nr 4 

Staszówek, natomiast granice Podobszaru II 

stanowią zamieszkałe tereny sołectw Wiśniowa 

oraz Wiśniowa Poduchowna. 

 rewitalizacji nie przekracza limitów 

określonych w art. 10 ust. 2 ustawy  

o rewitalizacji (maks. 20% powierzchni gminy 

oraz maks. 30% liczby mieszkańców gminy). 

Granice Podobszaru III stanowią tereny 

sołectwa Wiązownica-Kolonia. 

 

Uzasadnienie: 

Bardzo wiele czynników społecznych, 

kulturowych, historycznych, instytucjonalnych 

i organizacyjnych przemawia za tym, aby 

sołectwo Wiązownica-Kolonia włączyć do 

obszaru rewitalizacji. 

Wiązownica-Kolonia według diagnozy jest 

obszarem zdegradowanym, borykającym się  

z dużymi problemami społecznymi takimi jak 

przestępczość, alkoholizm, bezrobocie. 

Element społeczny w procesie rewitalizacji jest 

bardzo ważny i dlatego tak istotnym jest, aby 

obszar ten był włączony do rewitalizacji. 

Wyjątkowo duża liczba organizacji 

pozarządowych, instytucji i Klub Integracji 

Społecznej będą gwarantami i potencjalnymi 

partnerami w procesie tak potrzebnej 



 

URZĄD MIASTA I GMINY W STASZOWIE 

UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZÓW 

TEL. 15 864 83 05, FAX. 15 864 83 04 
 

  

powierzchnię równą 

7,69 km2 (3,39%), a 

Podobszar II 

stanowi 1,95 km2 

(0,85%). Łącznie 

podobszary 

rewitalizacji 

zamieszkałe są przez 

5 325 mieszkańców 

(20,53% ludności 

ogółem gminy), z 

czego 4 399 osób to 

mieszkańcy 

Podobszaru I 

(16,96%), a 926 

osób to mieszkańcy 

Podobszaru II 

(3,57%). W związku 

z powyższym obszar 

rewitalizacji nie 

przekracza limitów 

określonych w art. 

10 ust. 2 ustawy o 

rewitalizacji (maks. 

20% powierzchni 

gminy oraz maks. 

30% liczby 

mieszkańców 

gminy). 

rewitalizacji społecznej. 

Także pod względem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych większości obiektów 

użyteczności publicznej mamy dużo do 

zrobienia, a dzięki działaniom 

rewitalizacyjnym moglibyśmy znacznie ułatwić 

życie i funkcjonowanie m.in. osobom z 

dysfunkcjami ruchowymi. 

Wiązownica-Kolonia posiada kilka cennych 

historycznie, kulturowo zabytków m.in. kościół 

parafialny oraz pałac Dzięki, obszar 

chronionego krajobrazu kulturowego oraz kilka 

innych wyjątkowych na skalę regionu obiektów 

(stara szkoła, latarnia leśna), które bez 

odpowiedniego zabezpieczenia i środków  

z rewitalizacji mogą popaść w ruinę przez co 

bezpowrotnie stracimy cenne dziedzictwo. Tak 

duże nagromadzenie zabytków na tak małej 

przestrzeni jest wyjątkowe w skali nie tylko 

gminy i zasługuję na właściwą ochronę  

i różnorodne możliwości jakie daje 

rewitalizacja. Wieś Wiązownica ma blisko 800 

lat udokumentowanej historii, znajdują się tutaj 

stanowiska archeologiczne sprzed ponad 4000 

lat p.n.e. Bogata historia i liczne jej 

pozostałości zasługują na większe wsparcie  

w postaci włączenia tego obszaru rewitalizacji. 

Także pod względem przyrodniczym nasza 

okolica znacząco wyróżnia się w skali regionu. 

Stwierdzono na naszym terenie osiem 

gatunków sów i 10 gatunków nietoperzy. 
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Fragment lasu z wykrotami skalnymi Podwale 

to ewenement na skalę kraju. Buczyna miesza 

się tu z grądem. Przez las ciągnie się głęboki 

i obszerny wąwóz z licznymi skałkami 

wapiennymi. Skałki porośnięte są 

zbiorowiskami paproci z rzadkim i chronionym 

paprotnikiem kolczystym, który 

w świętokrzyskim znany jest z paru stanowisk. 

To naskalne paprociowiska, rzadkie 

i chronione, górskie zbiorowisko, które 

występuje w Pieninach, Sudetach czy 

Beskidach. Nigdzie dalej na wschód Polski nie 

ma już takiego miejsca. W skałkach znajdują 

się niewielkie jaskinie, które tu odkryto 

i zostały pierwszy raz opisane dla nauki.  

Więcej o wyjątkowych walorach 

przyrodniczych można przeczytać pod tym 

linkiem: 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-

2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-

wiazownica-na-kielecczyznie 

Mapy poglądowe 

wyznaczonego 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Granice Podobszaru 

I rewitalizacji 

obejmują 

zamieszkałe tereny 

sołectw Kurozwęki i 

Dobra oraz Osiedle 

nr 3 Stare Miasto i 

Osiedle nr 4 

Staszówek, 

natomiast granice 

Proponujemy o wpisanie do map obszaru 

rewitalizacji wsi Wiązownica-Kolonia lub jej 

części (historyczne centrum, cenne 

przyrodniczo i kulturowe miejsca),  

 

Uzasadnienie: 

Bardzo wiele czynników społecznych, 

kulturowych, historycznych, instytucjonalnych 

i organizacyjnych przemawia za tym, aby 

sołectwo Wiązownica-Kolonia włączyć do 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
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Podobszaru II 

stanowią 

zamieszkałe tereny 

sołectw Wiśniowa 

oraz Wiśniowa 

Poduchowna. 

Wyznaczony obszar 

rewitalizacji zajmuje 

powierzchnię 9,64 

km2 (4,24% 

powierzchni ogółem 

gminy), z czego 

Podobszar I 

obejmuje 

powierzchnię równą 

7,69 km2 (3,39%), a 

Podobszar II 

stanowi 1,95 km2 

(0,85%). Łącznie 

podobszary 

rewitalizacji 

zamieszkałe są przez 

5 325 mieszkańców 

(20,53% ludności 

ogółem gminy), z 

czego 4 399 osób to 

mieszkańcy 

Podobszaru I 

(16,96%), a 926 

osób to mieszkańcy 

Podobszaru II 

obszaru rewitalizacji. 

Wiązownica-Kolonia według diagnozy jest 

obszarem zdegradowanym, borykającym się  

z dużymi problemami społecznymi takimi jak 

przestępczość, alkoholizm, bezrobocie. 

Element społeczny w procesie rewitalizacji jest 

bardzo ważny i dlatego tak istotnym jest, aby 

obszar ten był włączony do rewitalizacji. 

Wyjątkowo duża liczba organizacji 

pozarządowych, instytucji i Klub Integracji 

Społecznej będą gwarantami i potencjalnymi 

partnerami w procesie tak potrzebnej 

rewitalizacji społecznej. 

Także pod względem dostępności dla osób 

niepełnosprawnych większości obiektów 

użyteczności publicznej mamy dużo do 

zrobienia, a dzięki działaniom 

rewitalizacyjnym moglibyśmy znacznie ułatwić 

życie i funkcjonowanie m.in. osobom  

z dysfunkcjami ruchowymi. 

Wiązownica-Kolonia posiada kilka cennych 

historycznie, kulturowo zabytków m.in. kościół 

parafialny oraz pałac Dzięki, obszar 

chronionego krajobrazu kulturowego oraz kilka 

innych wyjątkowych na skalę regionu obiektów 

(stara szkoła, latarnia leśna), które bez 

odpowiedniego zabezpieczenia i środków  

z rewitalizacji mogą popaść w ruinę przez co 

bezpowrotnie stracimy cenne dziedzictwo. Tak 

duże nagromadzenie zabytków na tak małej 

przestrzeni jest wyjątkowe w skali nie tylko 
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(3,57%). gminy i zasługuję na właściwą ochronę  

i różnorodne możliwości jakie daje 

rewitalizacja. Wieś Wiązownica ma blisko 800 

lat udokumentowanej historii, znajdują się tutaj 

stanowiska archeologiczne sprzed ponad 4000 

lat p.n.e. Bogata historia i liczne jej 

pozostałości zasługują na większe wsparcie  

w postaci włączenia tego obszaru rewitalizacji. 

Także pod względem przyrodniczym nasza 

okolica znacząco wyróżnia się w skali regionu. 

Stwierdzono na naszym terenie osiem 

gatunków sów i 10 gatunków nietoperzy. 

Fragment lasu z wykrotami skalnymi Podwale 

to ewenement na skalę kraju. Buczyna miesza 

się tu z grądem. Przez las ciągnie się głęboki 

i obszerny wąwóz z licznymi skałkami 

wapiennymi. Skałki porośnięte są 

zbiorowiskami paproci z rzadkim i chronionym 

paprotnikiem kolczystym, który 

w świętokrzyskim znany jest z paru stanowisk. 

To naskalne paprociowiska, rzadkie 

i chronione, górskie zbiorowisko, które 

występuje w Pieninach, Sudetach czy 

Beskidach. Nigdzie dalej na wschód Polski nie 

ma już takiego miejsca. W skałkach znajdują 

się niewielkie jaskinie, które tu odkryto 

i zostały pierwszy raz opisane dla nauki.  

Więcej o wyjątkowych walorach 

przyrodniczych można przeczytać pod tym 

linkiem: 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
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2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-

wiazownica-na-kielecczyznie 

2.  

Jacek Piwowarski 

(sołectwo 

Wiązownica-

Kolonia) 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Strona 37 (…) Jak w formularzu nr 1 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

Zapisy Diagnozy na stronie 37 w zakresie potencjałów 

występujących w poszczególnych sołectwach, zostały 

uzupełnione zgodnie z wniesioną uwaga. 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Strona 42. 

Obszar rewitalizacji 

na terenie Miasta i 

Gminy Staszów. 

(…) 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji może 

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie 

posiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może 

obejmować (łącznie) terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy. 

Wyznaczenie sołectwa Wiązownica Kolonia jako 

kolejnego podobszaru rewitalizacji oznaczało by, po 

pierwsze, wyznaczenie aż trzech podobszarów 

rewitalizacji, co z merytorycznego punktu widzenia nie 

jest wskazane, a po drugie wiązałoby się z przekroczeniem 

limitów ustawowych (nie więcej niż 30% mieszkańców). 

Nie jest możliwe utworzenie podobszaru rewitalizacji, 

który składałby się tylko z terenów niezamieszkałych, lub 

w niewielkim stopniu zamieszkałych, ponieważ obszar 

rewitalizacji to obszar obejmujący ludzi dotkniętych 

problemami, o których mowa w Diagnozie.  

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z definicją 

https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2021/kwiecien-2021/toskania-czy-karpacki-lasostep-nie-to-wiazownica-na-kielecczyznie
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“Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez   

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 

programu rewitalizacji.” Wyznaczenie trzech podobszarów 

rewitalizacji, gdzie ten trzeci jest w znacznej odległości od 

pozostałych, było by zaprzeczeniem idei koncentracji 

terytorialnej. Niezmiernie trudno byłoby wykazać 

powiązanie i spójność tych trzech podobszarów 

rewitalizacji  

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. jedną 

z przesłanek do wyznaczenia obszaru rewitalizacji jest 

jego „istotne znaczenie dla rozwoju gminy”, ponadto 

powinien to być obszar, na którym gmina planuje 

prowadzić działania rewitalizacyjne. W przypadku gdy 

koncentracja działań nie jest możliwa na wszystkich 

podobszarach, lepszą strategią wydaje się być wyznaczenie 

tylko jednego obszaru lub maksymalnie dwóch zbliżonych 

do siebie terytorialnie podobszarów. 

Ponadto Gmina nie planuje w najbliższym czasie działań 

rewitalizacyjnych na proponowanym obszarze, a żadne 

konkretne działania ze strony innych podmiotów nie 

zostały tutaj wskazane. Sołectwo Wiązownica Kolonia bez 

wątpienia charakteryzuje się wieloma potencjałami, jednak 

większy potencjał rozwojowy i znaczenie dla obszaru całej 

gminy i wszystkich mieszkańców, wydaje się mieć miasto 

(centralny ośrodek administracyjno-usługowy gminy) 

i obszary przyległe. Po  

Po zakończeniu na obszarze rewitalizacji działań możliwa 



 

URZĄD MIASTA I GMINY W STASZOWIE 

UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZÓW 

TEL. 15 864 83 05, FAX. 15 864 83 04 
 

  

będzie zmiana uchwały w przedmiocie wyznaczenia 

i „przyjęcie” nowego obszaru, np. Wiązownicy Kolonii.  

 

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie 

z konsultowanym obecnie dokumentem Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027, 

wszelkie środki na rewitalizację w województwie 

świętokrzyskim będą przyznawane najprawdopodobniej 

tylko dla miast. Dodatkowo, istotny dla wnioskodawcy 

niniejszej uwagi może być fakt, że w dokumencie Gminny 

Program Rewitalizacji, możliwe będzie, obok projektów 

podstawowych dedykowanych tylko obszarowi 

rewitalizacji, wskazanie także projektów uzupełniających, 

które mogą być realizowane na pozostałym obszarze 

gminy, szczególnie obszarze zdegradowanym, w skład, 

którego wchodzi sołectwo Wiązownica Kolonia. 

Projekt Uchwały 

Rady Miejskiej  

w Staszowie  

w sprawie 

wyznaczenia 

obszaru 

W wyniku 

przeprowadzonej 

diagnozy w podziale 

na jednostki 

referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru 

zdegradowanego 

(…) – jak w 

formularzu nr 1 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 

Mapy poglądowe 

wyznaczonego 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Granice Podobszaru 

I rewitalizacji 

obejmują 

zamieszkałe tereny 

sołectw (…) – jak w 

formularzu nr 1 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 
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3.  

Karolina Mikus 

(KGW 

WIĄZOWNICA 

KOLONIA 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Strona 37 (…) Jak w formularzu nr 1 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

Zapisy Diagnozy na stronie 37 w zakresie potencjałów 

występujących w poszczególnych sołectwach, zostały 

uzupełnione zgodnie z wniesioną uwaga 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Strona 42. 

Obszar rewitalizacji 

na terenie Miasta i 

Gminy Staszów. 

(…) 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji może 

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie 

posiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może 

obejmować (łącznie) terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy. 

Wyznaczenie sołectwa Wiązownica Kolonia jako 

kolejnego podobszaru rewitalizacji oznaczało by, po 

pierwsze, wyznaczenie aż trzech podobszarów 

rewitalizacji, co z merytorycznego punktu widzenia nie 

jest wskazane, a po drugie wiązałoby się z przekroczeniem 

limitów ustawowych (nie więcej niż 30% mieszkańców). 

Nie jest możliwe utworzenie podobszaru rewitalizacji, 

który składałby się tylko z terenów niezamieszkałych, lub 

w niewielkim stopniu zamieszkałych, ponieważ obszar 

rewitalizacji to obszar obejmujący ludzi dotkniętych 

problemami, o których mowa w Diagnozie.  

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z definicją 

“Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 
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skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez   

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 

programu rewitalizacji.” Wyznaczenie trzech podobszarów 

rewitalizacji, gdzie ten trzeci jest w znacznej odległości od 

pozostałych, było by zaprzeczeniem idei koncentracji 

terytorialnej. Niezmiernie trudno byłoby wykazać 

powiązanie i spójność tych trzech podobszarów 

rewitalizacji  

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. jedną 

z przesłanek do wyznaczenia obszaru rewitalizacji jest 

jego „istotne znaczenie dla rozwoju gminy”, ponadto 

powinien to być obszar, na którym gmina planuje 

prowadzić działania rewitalizacyjne. W przypadku gdy 

koncentracja działań nie jest możliwa na wszystkich 

podobszarach, lepszą strategią wydaje się być wyznaczenie 

tylko jednego obszaru lub maksymalnie dwóch zbliżonych 

do siebie terytorialnie podobszarów. 

Ponadto Gmina nie planuje w najbliższym czasie działań 

rewitalizacyjnych na proponowanym obszarze, a żadne 

konkretne działania ze strony innych podmiotów nie 

zostały tutaj wskazane. Sołectwo Wiązownica Kolonia bez 

wątpienia charakteryzuje się wieloma potencjałami, jednak 

większy potencjał rozwojowy i znaczenie dla obszaru całej 

gminy i wszystkich mieszkańców, wydaje się mieć miasto 

(centralny ośrodek administracyjno-usługowy gminy) 

i obszary przyległe. Po  

Po zakończeniu na obszarze rewitalizacji działań możliwa 

będzie zmiana uchwały w przedmiocie wyznaczenia 

i „przyjęcie” nowego obszaru, np. Wiązownicy Kolonii.  

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie 

z konsultowanym obecnie dokumentem Fundusze 
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Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027, 

wszelkie środki na rewitalizację w województwie 

świętokrzyskim będą przyznawane najprawdopodobniej 

tylko dla miast. Dodatkowo, istotny dla wnioskodawcy 

niniejszej uwagi może być fakt, że w dokumencie Gminny 

Program Rewitalizacji, możliwe będzie, obok projektów 

podstawowych dedykowanych tylko obszarowi 

rewitalizacji, wskazanie także projektów uzupełniających, 

które mogą być realizowane na pozostałym obszarze 

gminy, szczególnie obszarze zdegradowanym, w skład, 

którego wchodzi sołectwo Wiązownica Kolonia. 

Projekt Uchwały 

Rady Miejskiej  

w Staszowie  

w sprawie 

wyznaczenia 

obszaru 

W wyniku 

przeprowadzonej 

diagnozy w podziale 

na jednostki 

referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru 

zdegradowanego 

(…) – jak w 

formularzu nr 1 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 

Mapy poglądowe 

wyznaczonego 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Granice Podobszaru 

I rewitalizacji 

obejmują 

zamieszkałe tereny 

sołectw (…) – jak w 

formularzu nr 1 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 

4.  

Ks. Zbigniew 

Gajewski 

(Parafia 

Rzymskokatolicka 

pw. Św. Michała) 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

Str. 37 (…) Jak w formularzu nr 1 

UWAGA UWZGLĘDNIONA 

 

Zapisy Diagnozy na stronie 37 w zakresie potencjałów 

występujących w poszczególnych sołectwach, zostały 

uzupełnione zgodnie z wniesioną uwaga. 
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i obszaru 

rewitalizacji 

Diagnoza na 

potrzeby 

wyznaczenia 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Strona 42. 

Obszar rewitalizacji 

na terenie Miasta i 

Gminy Staszów. 

(…) 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar rewitalizacji może 

być podzielony na podobszary, w tym podobszary nie 

posiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może 

obejmować (łącznie) terenów większych niż 20% 

powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 

30% mieszkańców gminy. 

Wyznaczenie sołectwa Wiązownica Kolonia jako 

kolejnego podobszaru rewitalizacji oznaczało by, po 

pierwsze, wyznaczenie aż trzech podobszarów 

rewitalizacji, co z merytorycznego punktu widzenia nie 

jest wskazane, a po drugie wiązałoby się z przekroczeniem 

limitów ustawowych (nie więcej niż 30% mieszkańców). 

Nie jest możliwe utworzenie podobszaru rewitalizacji, 

który składałby się tylko z terenów niezamieszkałych, lub 

w niewielkim stopniu zamieszkałych, ponieważ obszar 

rewitalizacji to obszar obejmujący ludzi dotkniętych 

problemami, o których mowa w Diagnozie.  

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie z definicją 

“Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 

kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 

w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania 

na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, 

skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez   

interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 

programu rewitalizacji.” Wyznaczenie trzech podobszarów 

rewitalizacji, gdzie ten trzeci jest w znacznej odległości od 

pozostałych, było by zaprzeczeniem idei koncentracji 
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terytorialnej. Niezmiernie trudno byłoby wykazać 

powiązanie i spójność tych trzech podobszarów 

rewitalizacji  

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. jedną 

z przesłanek do wyznaczenia obszaru rewitalizacji jest 

jego „istotne znaczenie dla rozwoju gminy”, ponadto 

powinien to być obszar, na którym gmina planuje 

prowadzić działania rewitalizacyjne. W przypadku gdy 

koncentracja działań nie jest możliwa na wszystkich 

podobszarach, lepszą strategią wydaje się być wyznaczenie 

tylko jednego obszaru lub maksymalnie dwóch zbliżonych 

do siebie terytorialnie podobszarów. 

Ponadto Gmina nie planuje w najbliższym czasie działań 

rewitalizacyjnych na proponowanym obszarze, a żadne 

konkretne działania ze strony innych podmiotów nie 

zostały tutaj wskazane. Sołectwo Wiązownica Kolonia bez 

wątpienia charakteryzuje się wieloma potencjałami, jednak 

większy potencjał rozwojowy i znaczenie dla obszaru całej 

gminy i wszystkich mieszkańców, wydaje się mieć miasto 

(centralny ośrodek administracyjno-usługowy gminy) 

i obszary przyległe. Po  

Po zakończeniu na obszarze rewitalizacji działań możliwa 

będzie zmiana uchwały w przedmiocie wyznaczenia 

i „przyjęcie” nowego obszaru, np. Wiązownicy Kolonii.  

 

Należy również zwrócić uwagę, że zgodnie 

z konsultowanym obecnie dokumentem Fundusze 

Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027, 

wszelkie środki na rewitalizację w województwie 

świętokrzyskim będą przyznawane najprawdopodobniej 

tylko dla miast. Dodatkowo, istotny dla wnioskodawcy 



 

URZĄD MIASTA I GMINY W STASZOWIE 

UL. OPATOWSKA 31, 28-200 STASZÓW 

TEL. 15 864 83 05, FAX. 15 864 83 04 
 

  

niniejszej uwagi może być fakt, że w dokumencie Gminny 

Program Rewitalizacji, możliwe będzie, obok projektów 

podstawowych dedykowanych tylko obszarowi 

rewitalizacji, wskazanie także projektów uzupełniających, 

które mogą być realizowane na pozostałym obszarze 

gminy, szczególnie obszarze zdegradowanym, w skład, 

którego wchodzi sołectwo Wiązownica Kolonia. 

Projekt Uchwały 

Rady Miejskiej  

w Staszowie  

w sprawie 

wyznaczenia 

obszaru 

W wyniku 

przeprowadzonej 

diagnozy w podziale 

na jednostki 

referencyjne gminy  

i delimitacji obszaru 

zdegradowanego 

(…) – jak w 

formularzu nr 1 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 

Mapy poglądowe 

wyznaczonego 

obszaru 

zdegradowanego  

i obszaru 

rewitalizacji 

Granice Podobszaru 

I rewitalizacji 

obejmują 

zamieszkałe tereny 

sołectw (…) – jak w 

formularzu nr 1 

Jak w formularzu nr 1 

UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA 

 

Uzasadnienie jak wyżej 

 

 

 

Z up. Burmistrza 

dr Ewa Kondek 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy 

 
 


