RAPORT
z konsultacji społecznych
projektu
Strategii Rozwoju Miasta Krosna
na lata 2014 – 2022

Krosno, październik 2014 r.

1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), w przypadkach przewidzianych ustawą oraz
w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium
konsultacje z mieszkańcami gminy.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2004 r., poz. 1118, z późn. zm.), organy
administracji publicznej konsultują z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekty aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 -2022
zostały przeprowadzone w trybie określonym w Uchwale Nr LXI/1374/14 Rady
Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna oraz
Uchwale Nr XXXII/498/12 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności
Pożytku Publicznego w Krośnie lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji było Biuro
Rozwoju Miasta.
2. Cele konsultacji
Celem konsultacji społecznych było:
•

poznanie opinii mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych na
temat projektu Strategii,

•

włączenie mieszkańców oraz partnerów społeczno – gospodarczych w proces
tworzenia Strategii,

• uwzględnienie potrzeb społecznych w Strategii.

3. Przebieg konsultacji
Konsultacje społeczne projektu Strategii prowadzone były w dniach od 24 września
do 10 października 2014 r. w dwóch formach:
• pisemnej – poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i przekazanie go
do Urzędu Miasta Krosna pocztą elektroniczną, osobiście lub
korespondencyjnie;
• otwartego spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w dniu 3 października
2014 r. w godz. 15.00 – 17.30 w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Staszica 2.
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych zostało zamieszczone na oficjalnej stronie
internetowej Miasta www.krosno.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
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internetowej Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta. Według statystyk strony internetowej www.krosno.pl
odnotowano 17 220 wejść do informacji o konsultacjach społecznych poprzez banner
zamieszczony na stronie głównej.
Ponadto informacje o konsultacjach zostały przekazane lokalnym mediom w serwisie
prasowym Urzędu Miasta Krosna. Artykuły na ten temat zamieściły portale
internetowe: Krosno24.pl oraz Krosnocity.pl.
W konsultacjach pisemnych wzięło udział 7 uczestników, którzy zgłosili łącznie 28
uwag i opinii do projektu Strategii.
W otwartym spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 13 osób. Zgłoszono 4 uwagi
i opinie do projektu Strategii.
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4. Opinie i uwagi zgłoszone w formie elektronicznej

Lp.

1.

Zgłaszający

Stowarzyszenie
Rowery.Rzeszow.pl

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia
Założenia
procesu
wdrażania
i monitorowania
Strategii

Nr
strony
80

Treść uwagi/opinii

Długość ścieżek
rowerowych jako wskaźnik
miasta przyjaznego
rowerzystom jest błędny.
Sugeruję wprowadzenie
wskaźnika udziału
komunikacji rowerowej w
ruchu miejskim na poziomie
10% (modal share).

Uzasadnienie
uwagi/opinii
W Krośnie wyznaczenie
ścieżek rowerowych gdzie
odbywa się największy
ruch rowerowy, czyli
Centrum jest trudne.
W związku z tym trzeba
zastosować inny rodzaj
infrastruktury rowerowej tj.
pasy rowerowe,
kontrapasy, ruch pod prąd
na ulicach
jednokierunkowych, śluzy
rowerowe i parkingi
rowerowe. Taki rodzaj
infrastruktury wpłynie na
rozwój ruchu rowerowego
w mieście.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Uwaga nieuwzględniona.
Zaproponowany w projekcie Strategii
wskaźnik długości ścieżek rowerowych
wyrażony w kilometrach jest prawidłowym
wskaźnikiem produktu, obrazującym
sytuację związaną z rozwojem
infrastruktury ścieżek rowerowych w
mieście. Jest to wskaźnik ogólnodostępny
w statystyce publicznej i jego określenie nie
wymaga ponoszenia nakładów finansowych
w procesie monitorowania Strategii.
Zaproponowany w uwadze wskaźnik
udziału komunikacji rowerowej w ruchu
miejskim jest prawidłowym wskaźnikiem
rezultatu. Wskaźnik ten jest pożądany do
uwzględnienia w procesie monitorowania
Strategii, jednak określanie jego wartości
wymagałoby regularnego, corocznego
ponoszenia kosztów badań natężenia
ruchu rowerowego. Ze względu na wysokie
koszty pozyskiwania danych
zaproponowany wskaźnik nie został
uwzględniony w systemie monitorowania
Strategii. Jeżeli chodzi o szczegółowe
propozycje zawarte w uzasadnieniu uwagi
– będą one rozważane na etapie
projektowania infrastruktury. Działania
związane z budową zintegrowanej sieci
ścieżek rowerowych mają odpowiednie
odzwierciedlenie w projekcie Strategii (str.
56-57).
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Lp.

2.

Zgłaszający

Miejskie
Przedsiębiorst
wo Gospodarki
Komunalnej –
Krośnieński
Holding
Komunalny
Sp. z o.o.

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia
Zał. 3. Projekty
kluczowe

Nr
strony
90

Treść uwagi/opinii

Zamieścić projekt pn.
„Przebudowa i rozbudowa
sieci ciepłowniczych” o
wartości ok. 16 mln zł

Uzasadnienie
uwagi/opinii
Brak uwzględnienia
projektu w Strategii może
uniemożliwić Spółce
sięgnięcie po
dofinansowanie ze
środków UE (POIiŚ 20142020, RPO WP 2014-2020)

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Uwaga bezzasadna. Inwestycje związane
z przebudową i rozbudową sieci
ciepłowniczej mają odzwierciedlenie
w projekcie Strategii – odpowiedni zapis
znajduje się na str. 61 projektu- Priorytet 3:
Ochrona środowiska, kierunek działań:
Poprawa efektywności energetycznej
infrastruktury: „modernizacja i rozbudowa
sieci ciepłowniczej”. Brzmienie zapisu
zostaje zmodyfikowane zgodnie z
zaproponowaną w uwadze nazwą projektu.
Projekt nie zostaje wpisany na listę
projektów kluczowych, gdyż nie ma takiego
charakteru, zgodnie z logiką przyjętą w
dokumencie. Projekty kluczowe w Strategii
Rozwoju Miasta Krosna na lata 2014 –
2022 rozumiane są jako najważniejsze
strategiczne inwestycje, których wpływ na
rozwój miasta jest największy i które w
największym stopniu odpowiadają na
zidentyfikowane problemy i wyzwania
rozwojowe. Projekty te są fundamentalne i
konieczne dla rozwoju Krosna, mają wpływ
na poprawę jakości życia w wielu
obszarach strategicznych (połączenie
aspektów gospodarczych, społecznych,
środowiskowych).
Realizacja projektu przebudowy i
rozbudowy sieci ciepłowniczych znajduje
pełne uzasadnienie w Strategii (jest jednym
ze sposobów realizacji kierunku działań w
zakresie poprawy efektywności
energetycznej infrastruktury), dlatego też
aplikowanie o środki pomocowe Unii
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Lp.

3.

4.

Zgłaszający

Miejskie
Przedsiębiorst
wo Gospodarki
Komunalnej –
Krośnieński
Holding
Komunalny
Sp. z o.o.

Miejskie
Przedsiębiorst
wo Gospodarki
Komunalnej –
Krośnieński

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia
Zał. 3. Projekty
kluczowe

Diagnostyczna,
Strategiczna,
Wdrożeniowa

Nr
strony

90

26
61-62
81

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Zamieścić projekty z
obszaru gospodarki wodnościekowej i oczyszczania
ścieków:
1. „Modernizacja Zakładu
Uzdatniania Wody
w Szczepańcowej”,
o wartości ok. 10 mln zł.
2. Modernizacja części
biologicznej Oczyszczali
Ścieków w Krośnie,
o wartości ok. 11,5 mln zł.
3. „Hermetyzacja wybranych
obiektów Oczyszczalni
Ścieków w Krośnie”,
o wartości ok. 5 mln zł.
4. „Rozdział kanalizacji
ogólnospławnej – III
etap”, o wartości ok.
5 mln zł.
5. „Budowa magistrali
wodociągowej z
Rymanowa do Iskrzyni”,
o wartości ok.38 mln zł.

Brak uwzględnienia
projektów w Strategii może
uniemożliwić Spółce
sięgnięcie po
dofinansowanie ze
środków UE (POIiŚ 20142020, RPO WP 2014-2020)

Wnioskujemy
o zamieszczenie uzupełnień
w części Diagnostycznej,
Strategicznej
i Wdrożeniowej Strategii

Uzupełnienia są ściśle
związane z projektami,
o których zamieszczenie

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Europejskiej będzie możliwe.
Uwaga częściowo uwzględniona. W opisie
sposobu realizacji kierunku: Optymalny
rozwój infrastruktury wodno- ściekowej
dodano zapisy, dotyczące projektów:
modernizacji części biologicznej
Oczyszczalni Ścieków, hermetyzacji
wybranych obiektów Oczyszczalni Ścieków,
budowy magistrali wodociągowej
z Rymanowa do Iskrzyni. W zakresie
pozostałych projektów, tj. modernizacja
ZUW w Szczepańcowej oraz rozdział
kanalizacji ogólnospławnej, projekt Strategii
nie wymaga uzupełnienia – odpowiednie
zapisy znajdują się na str. 62.
Projekty nie zostają wpisane na listę
projektów kluczowych, gdyż nie mają
takiego charakteru, zgodnie z logiką
przyjętą w dokumencie – uzasadnienie jak
w punkcie 2.
Realizacja wskazanych projektów znajduje
pełne uzasadnienie w Strategii (są to
sposoby realizacji kierunku działań w
zakresie optymalnego rozwoju
infrastruktury wodno- ściekowej), dlatego
też aplikowanie o środki pomocowe Unii
Europejskiej będzie możliwe.
Uwagi uwzględnione:
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Lp.

Zgłaszający

Holding
Komunalny
Sp. z o.o.

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

przedłożone w kolumnie
poniżej.
Str. 26 – Część
Diagnostyczna –
Gospodarka Komunalna–
uzupełnienia:
- W 2014r. oddano do
użytku zmodernizowany,
Zakład Uzdatniania Wody w
Sieniawie, pozostałe
zakłady wymagają
gruntownej modernizacji by
spełnić przyszłościowe
kryteria jakości.
- Niemniej jednak, mając na
uwadze wzrastające wymogi
stawiane oczyszczalniom
ścieków przez stosowne
wymogi ustawowe (krajowe
oraz UE), planowane są już
następne, konieczne
inwestycje modernizacyjne i
rozwojowe Oczyszczalni
Ścieków.

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

wnioskujemy powyżej.

Uwzględniono. Uzupełniono opisy.

- Kotłownia MPGK Krosno
Sp. z o.o. funkcjonująca w
Oddziale Energetyki
Cieplnej przy ul. Sikorskiego
w Krośnie od 2013r. posiada
status elektrociepłowni. W
wyniku zakończonej w
2013r. inwestycji, OEC
wzbogacił się o nowoczesny
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Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

blok energetyczny opalany
biomasą drzewną o mocy
cieplnej 6,8 MW i
elektrycznej 1,4 MW.
Stopniowo OEC ogranicza
produkcję ciepła w kotłach
opalanych paliwem
tradycyjnym. Obecnie
podstawę produkcji przejął
Blok kogeneracyjny na
biomasę a w najbliższej
przyszłości planowane jest
zainstalowanie kolejnego
bloku kogeneracyjnego
produkującego energię
cieplną i elektryczną, tym
razem w oparciu o paliwo
alternatywne pozyskane z
odpadów.
- Mając jednak na uwadze,
fakt, że ZUO posiada status
Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów w
Regionie PołudniowoZachodnim województwa
podkarpackiego i obsługuje
nie tylko miasto Krosno ale i
ponad 30 innych
samorządów, planowany
jest do przeprowadzenia w
ramach ZUO szereg
inwestycji pozwalających
jeszcze bardziej
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Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

unowocześnić jego
funkcjonowanie i
dostosować do wymogów
stawianych RIPOK-om.
Zmiany przepisów w
gospodarce odpadowej
wymuszają stały rozwój
infrastruktury dostosowujący
ją do zmian.
Str. 61 i 62 – Część
Strategiczna – Priorytet 3:
Ochrona środowiska

Uwzględniono. Uzupełniono opis.

Kierunek: Zwiększenie
stopnia wykorzystania
energii ze źródeł
odnawialnych uzupełnienie:
Istotną kwestią będzie
promowanie energii cieplnej
(i elektrycznej) pozyskiwanej
w nowoczesnej
elektrociepłowni MPGK
Krosno Sp. z o.o., w której
funkcjonuje blok
kogeneracyjny opalany
biomasą drzewną. Promocja
polegać będzie na ofercie
przyłączania się do miejskiej
sieci ciepłowniczej każdego
typu odbiorców, od
gospodarstw
indywidualnych, przez
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Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

budynki publiczne, po
spółdzielnie
mieszkaniowe/wspólnoty.
Możliwe jest zastosowanie
zachęty w postaci dopłat do
budowy przyłączy dla
zainteresowanych.
MPGK Krosno zamierza
jeszcze bardziej zwiększyć
udział energii (cieplnej i
elektrycznej) pozyskanej z
OZE/biomasy poprzez
planowaną do realizacji
inwestycję polegającą na
budowie nowego Bloku
energetycznego opalanego
paliwem alternatywnym,
przy jednoczesnym
ograniczeniu produkcji
ciepła z kotłów opalanych
paliwem tradycyjnym.
Kierunek: Poprawa
czystości powietrzauzupełnienia:
- stosowanie zachęt (w tym
finansowych) do likwidacji
lokalnych
kotłowni,
wymiany
kotłów
opalanych
paliwami
stałymi w budownictwie
indywidualnym na kotły
niskoemisyjne
lub

Uwzględniono. Zmodyfikowano
i uzupełniono opis.
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Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

przyłączanie
miejskiej
ciepłowniczej.

się

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

do
sieci

Zadania do realizacji w
zakresie poprawy czystości
powietrza
w
Krośnie
zostaną
szczegółowo
określone
w
Programie
Ograniczenia Niskiej Emisji,
a dla miasta Krosna i gmin
sąsiednich wchodzących w
skład Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej.

Kierunek: Zwiększenie
efektywności gospodarki
odpadami – uzupełnienia:
Usprawnianie systemu
gospodarowania odpadami
realizowane będzie w
oparciu o funkcjonującą w
mieście Krośnie Regionalną
Instalację Przetwarzania
Odpadów (RIPOK Krosno)
przy ul. Białobrzeskiej,
będącą jedyną tego typu
instalacją działająca w
Regionie PołudnioZachodnim województwa
podkarpackiego. Instalacja
ta poza terenem miasta

Uwzględniono. Uzupełniono opis.

11

Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Krosna obsługuje również
32 inne gminy (jednostki
samorządu terytorialnego).
Istotną kwestią jest
podkreślenie, że planowane
do realizacji działania będą
zbieżne ze stosownymi
regulacjami ustawowymi, na
szczeblu wojewódzkim zaś
z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami dla
Województwa
Podkarpackiego.
Pożądane działania w tym
zakresie obejmują:
- budowę
składowiska odpadów;
??? rozbudowa jest
ujęta poniżej ???
- budowę
Punktów
Selektywnego
Zbierania
Odpadów
Komunalnych;
- rozbudowę
i
przebudowę
linii
technologicznych
przetwarzania
odpadów(Bio-suszenie,
RDF),
- rozbudowę
składowiska odpadów
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Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

w Krośnie,
- budowę instalacji do
przetwarzania
frakcji
odpadów komunalnych
na
energię
Bloku
energetycznego
opalanego
paliwem
alternatywnym w OEC
Krosno.
Kierunek: Optymalny rozwój
infrastruktury wodno –
ściekowej – uzupełnienia:
Przewidywane
jest
przeprowadzenie
modernizacji i rozbudowy
infrastruktury wchodzącej w
skład Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji (MPGK Krosno
Sp. z o.o.) oraz modernizacji
Zakładu Uzdatniania Wody
w
Szczepańcowej.
Planowane
są
m.in.
inwestycje na Oczyszczalni
Ścieków w Krośnie oraz
budowa
magistrali
wodociągowej z Rymanowa
do Iskrzyni. Ta ostatnia
udostępni
wodę
z
nowoczesnego ujęcia w
Sieniawie dla mieszkańców
Krosna obsługiwanych z
ujęcia w Iskrzyni, otworzy

Uwzględniono. Uzupełniono opis.
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Lp.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

się ponadto na nowych
odbiorców
z
terenów
niezwodociągowanych
przez
które
będzie
budowana magistrala.

5.

Mieszkaniec
Miasta

Priorytet 2:
TURYSTYKA Tworzenie
produktów
turystycznych

40

Str. 81 – Wskaźniki –
uzupełnienia:
- Długość zmodernizowanej
i nowo wybudowanej
miejskiej sieci ciepłowniczej
- Moc zainstalowana energii
cieplnej i elektrycznej (w tym
z OZE)
Krosno jako centrum
sportów ekstremalnych.
Czyli do Krosna po...
adrenalinę!

Uwzględniono. Odpowiednio
zmodyfikowano listę wskaźników.

Zarówno lotnisko jak
i okoliczne tereny górskie
mogą stać się bazą dla
rozwoju co najmniej
kilkunastu dziedzin sportów
ekstremalnych,
przyciągających ludzi
spragnionych mocnych
wrażeń przez cały rok.
Zyskuje na tym nie tylko
sektor usług ale też
potencjalnie sektor
produkcji i innowacji –
wprowadzając nowe
rozwiązania konstrukcyjne,
nowy sprzęt lub też...
wymyślając nowy rodzaj
sportu. Listę potencjalnych
sportów ekstremalnych

Uwaga uwzględniona – uzupełniono opis
realizacji kierunku działań: Tworzenie
produktów turystycznych.
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6.

Zgłaszający

Krośnieńska
Biblioteka
Publiczna

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Priorytet 4:
KULTURA I
DZIEDZICTWO
KULTUROWE

Nr
strony

49-50

W punkcie: „- zwiększenie
atrakcyjności zbiorów i
ułatwienie dostępu do nich
poprzez unowocześnienie
infrastruktury bibliotek”
należy dodać słowo: usług
tj: „- zwiększenie
atrakcyjności zbiorów i usług
oraz ułatwienie dostępu do
nich poprzez
unowocześnienie
infrastruktury bibliotek”

64

Uważam, ze należałoby
wprowadzić w tym
priorytecie zapis:
- rozbudowa Krośnieńskiej
Biblioteki Cyfrowej

- Stworzenie
przestrzeni dla
działalności
artystycznej i
kulturalnej

7.

Krośnieńska
Biblioteka
Publiczna

Priorytet 4:
SPOŁECZEŃSTWO
INFORMACYJNE
- Rozwój
zasobów
cyfrowych

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii
mogę przygotować na
życzenie.
Poprawa infrastruktury
pozytywnie wpłynie nie
tylko na udostępnianie
zbiorów, ale pozytywnie
poszerzy zakres i jakość
świadczonych usług oraz
znacznie ułatwi dostęp
mieszkańcom do oferty
kulturalno-edukacyjnej KBP

Co należy rozumieć przez
cyfryzację bibliotek?
zapisaną w tym priorytecie.
Krośnieńskie biblioteki
publiczne /Biblioteka
Główna i siedem filii/ są w
pełni skomputeryzowane i
zapewniają dostęp do
zbiorów i usług on-line/.
Od 2009 powstaje również
Krośnieńska Biblioteka
Cyfrowa
/www.kbc.krosno.pl/, której
zasoby obejmują cenne
zbiory KBP, wybrane
publikacje związane z
miastem i regionem, zbiory
innych instytucji i osób
prywatnych, które chcą

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Uwaga uwzględniona – uzupełniono opis
realizacji kierunku działań: Stworzenie
przestrzeni dla działalności artystycznej
i kulturalnej.

Uwaga uwzględniona – uzupełniono opis
realizacji
kierunku
działań:
Rozwój
zasobów cyfrowych.
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8.

Zgłaszający

Krośnieńska
Biblioteka
Publiczna

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Priorytet 4:
SPOŁECZEŃSTWO
INFORMACYJNE
- Rozwój
zasobów
cyfrowych

Nr
strony

64

Treść uwagi/opinii

powinien znaleźć się zapis o
zapewnieniu mieszkańcom
bezpłatnego dostępu do
sprzętu komputerowego i
Internetu w miejscach
publicznych

Uzasadnienie
uwagi/opinii
digitalizować dokumenty
piśmiennicze i graficzne
oraz mają do nich prawa
autorskie i majątkowe, a
przede wszystkim chcą,
żeby zbiory w których są
posiadaniu zostały
zdigitaliozwane. KBC jest
dostępna dla wszystkich i
powinna stanowić punkt
wyjścia dla digitalizacji
zasobów wiedzy i dóbr
kultury dla miasta.
Przy zapewnieniu
odpowiedniego sprzętu
/obecny skaner,
oprogramowanie i sprzęt
komputerowy są
eksploatowane od 5 lat/ i
rozbudowaniu pracowni
digitalizacji KBC powinna
zapewniać na jednej
platformie warunki do
cyfryzacji zasobów kultury
w mieście.
Miasto oferuje hot-spoty i
rozbudowaną sieć
szerokopasmową.
Doświadczenie KBP
pokazuje, że wiele osób
nie posiada własnego
sprzętu umożliwiającego
korzystanie z tych miejsc.
Na chwilę obecną KBP

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Uwaga bezzasadna. Zapis dotyczący
nieodpłatnego zapewniania sprzętu
komputerowego oraz dostępu do Internetu
mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym znajduje się w opisie Priorytetu 5:
Aktywność społeczna, kierunek działań:
Włączanie społeczne osób zagrożonych
marginalizacją (str. 52 projektu
przekazanego do konsultacji).
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9.

10.

11.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Główne
problemy…

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Główne
problemy…

Miejska
Komisja

Tworzenie
produktów

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii
udostępnia nieodpłatnie
sprzęt z dostępem do
Internetu w swoich
placówkach mieszkańcom,
ale jest to możliwe m.in.
dzięki wsparciu Fundacji
Orange, która finansuje
dostęp do Internetu.
Projekt kończy się w 2015
roku. Systematycznej
wymiany wymaga
eksploatowany sprzęt,
który umożliwia właśnie
korzystanie z Internetu.
Miasto nie jest objęte
jednym planem, lecz
wieloma. Dobrze byłoby
używać liczby mnogiej.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

10

Proponuje się zapisać:
„Udział powierzchni miasta
objętej obowiązującymi
planami miejscowymi w
stosunku do powierzchni
ogółem na koniec 2013 r.
wyniósł 49,8%.”

10

Proponuje się skreślić:
Krajowy Rejestr Zabytków

Ustawa z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z późn. zm.) w
art.8 mówi o wpisie do
Rejestru Zabytków, a nie
Krajowego Rejestru
Zabytków.

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano
zapis.

40

…”budować nowe, spójne
atrakcje, głównie w oparciu

Brak jest jakichkolwiek
działań, ani konkretnych

Uwaga bezzasadna.
Kwestionowany zapis nie dotyczy

Zagospodarowanie
przestrzenne

zagospodarowanie
przestrzenne

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano
zapis.
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

turystycznych

12.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Dostępność
komunikacyjna

13.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Nr
strony

55

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

o tradycje gospodarcze, tj.
górnictwo nafty i gazu oraz
produkcja lnu i tkactwo.”
Gdzie autorzy strategii
widzą dziś w Krośnie
produkcję lnu i tkactwo?

pomysłów, które
przywróciłyby produkcję lnu
i tkactwo do miasta.

W tekście wymienia się
wszystkie prace, które będą
kontynuowane w zakresie
przebudowy drogi krajowej
nr 28.

Skoro wymienione prace
są już realizowane i mają
zapewnione finansowanie,
to po co wymieniać je
jeszcze raz w strategii,
która ma być dokumentem
przyszłościowym i
wizjonerskim.

Strategia rozwoju miasta
jest tworzona pod
perspektywę finansową na
lata 2014-2020 i w tej
mierze, w zasadzie spełnia
swoje zadanie.
Przedstawiona strategia jest
przygotowana na miarę
wykonalności.

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

odtwarzania przemysłu tkackiego
w Krośnie, lecz budowania produktu
turystycznego (atrakcji turystycznej)
w oparciu o tradycje, jakie Krosno w tym
zakresie posiada. Podstawę do realizacji
tego kierunku mogą stanowić eksponaty
zgromadzone w Muzeum Rzemiosła
w Krośnie oraz działalność Etnocentrum
Ziemi Krośnieńskiej.
Uwaga nieuwzględniona.
Rozbudowa drogi krajowej nr 28 była
jednym z kluczowych zadań poprzedniej
Strategii Rozwoju Miasta.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, zadania
niezakończone w poprzednim okresie
znajdują kontynuację w nowej Strategii.
Ponadto należy zauważyć, że nie wszystkie
planowane prace związane z przebudową
drogi krajowej nr 28 są już realizowane
i mają zapewnione finansowanie.
Opinia nie ma charakteru krytycznego.
Strategia z założenia powinna być
skuteczna, czyli możliwa do wdrożenia.
Aplikowanie o środki pomocowe
w perspektywie finansowej 2014 -2020 nie
jest jedyną funkcją Strategii. Do
pozostałych najważniejszych funkcji należą:
- przyciąganie podmiotów zewnętrznych
kreujących nowe miejsca pracy,
- integrowanie różnych funkcji i działalności
w spójny proces rozwoju miasta,
- wyzwalanie nowych funkcji decydujących
o rozwoju gospodarczym miasta,
- kreowanie obszaru działania dla
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14.

Zgłaszający

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Natomiast w przedstawionej
do opiniowania strategii,
brak jest właśnie
„strategicznych”,
dalekosiężnych pomysłów
na przyszłość, które
wskazywałyby kierunki, jakie
mogłyby realizować kolejne
„ekipy władzy”. Przyjętej
wizji na pewno nie da się
zrealizować do 2022 roku,
natomiast rozbudowana
wizja o elementy strategii
długookresowej, mogłaby
lepiej służyć rozwojowi
miasta.

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

podmiotów lokalnych.
Uwaga nieuwzględniona – ma charakter
subiektywny, ogólny i nie wskazuje
konkretnej propozycji zmiany projektu
Strategii.
Strategia wskazuje cele strategiczne,
priorytety i kierunki działań w perspektywie
do 2022 r. Taki horyzont czasowy został
przyjęty celowo, ze względu na
uwarunkowania makroekonomiczne
otoczenia, które wykazują dużą zmienność.
Sformułowane cele są zgodne
z metodologią tworzenia strategii rozwoju
i odpowiadają regule SMART (Sspecyficzny – wskazuje dokładnie co
chcemy osiągnąć, M – mierzalny, Aambitny, R- realny, T- terminowy –
określony w czasie). Sformułowanie celów
strategicznych, priorytetów i kierunków
działań zostało poprzedzone pogłębioną
diagnozą społeczno – gospodarczą, w
wyniku której sformułowano najważniejsze
problemy i wyzwania rozwojowe. Cele,
priorytety i kierunki działań, założone
w przedstawionym projekcie Strategii są
odpowiedzią na zidentyfikowane problemy
i wyzwania. Są także realne do osiągnięciauwzględniają m.in. możliwości budżetowe
miasta i potencjalne zewnętrzne źródła
finansowania.
Strategia została opracowana metodą
ekspercko – partycypacyjną. Przy
formułowaniu jej założeń brano pod uwagę
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15.

Zgłaszający

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

W strategii powinno
zauważyć się dążenie do
skomunikowania miasta z
autostradą A4, miasto, aby
mogło żyć, musi posiadać
szybki, wygodny dojazd. W
chwili obecnej proponuje się
wyłącznie skomunikowanie
z węzłem drogi szybkiego
ruchu S-19 w Miejscu
Piastowym. Należałoby
rozważyć ewentualne inne
połączenie z S-19. Być
może będzie to węzeł
przesunięty na północ
(Pustyny) lub na południe
(Rogi) od Miejsca

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

głos partnerów społeczno –
gospodarczych, którzy licznie uczestniczyli
w otwartych sesjach strategicznych,
zorganizowanych na etapie tworzenia
projektu Strategii.
Przyjęta wizja rozwoju miasta jest wizją
ambitną i działania władz miasta powinny
zmierzać do jej urzeczywistnienia.
Zgodnie z metodologią opracowywania
strategii rozwoju, wizja rozwoju określa
długofalową przyszłość i pozycję miasta
przy założeniu możliwie najlepszych
warunków. Wizja obrazuje stan docelowy
i informuje o aspiracjach miasta. Przyjęta
wizja jest optymistyczna (co jest
prawidłowym założeniem) oraz możliwa do
osiągnięcia.
Uwaga nieuwzględniona.
Autostrada A4 przebiega w odległości
kilkudziesięciu kilometrów od granic
administracyjnych Krosna. Zgodnie
z koncepcją drogi S19, udostępnioną na
stronie internetowej GDDKiA, jeden węzeł
znajdował się będzie na południe od
Miejsca Piastowego, przy przecięciu się
z drogą krajową 28, drugi w sąsiedztwie
miejscowości Pustyny, łączący S19
z DK19. Skomunikowanie miasta z węzłem
drogi szybkiego ruchu w Miejscu
Piastowym jest skomunikowaniem miasta
z autostradą A4 poprzez drogę S19
(optymalne skomunikowanie biorąc pod
uwagę lokalizację Krosna w przestrzeni
województwa podkarpackiego).
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Piastowego. Należałoby
zabezpieczyć w przestrzeni
miasta strategiczne
korytarze dla
przyszłościowych rozwiązań
komunikacyjnych.

16.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Ogromnym atutem miasta
jest lotnisko. Lotnisko
krośnieńskie powinno stać
się w przyszłości zapleczem
dla lotniska w Jasionce.
Jeszcze silniej należy
zabiegać o możliwość
uruchomienia lotniska dla
lotów czarterowych i
prywatnych.

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Połączenie miasta Krosna z S19 poprzez
DK28 jest rozwiązaniem o największym
prawdopodobieństwie możliwości
zrealizowania. Połączenie z S19 do węzła
„Pustyny” z wykorzystaniem drogi
powiatowej – ul. Sikorskiego musiałoby się
wiązać z przeprowadzeniem drogi przez
teren lotniska „Iwonicz”, które znajduje się
poza granicami administracyjnymi miasta.
Ponadto Miasto wraz z partnerami z innych
samorządów czyni starania w kierunku
rozbudowy DK 28 pomiędzy Krosnem
i Jasłem oraz DK 73 między Jasłem a
Pilznem. Po zrealizowaniu tego zadania
przez GDDKiA miasto uzyskałoby
alternatywny, szybszy dojazd do A4
poprzez węzły w Tarnowie lub Dębicy.
Uwaga bezzasadna. Zagadnienie znajduje
właściwe odzwierciedlenie w projekcie
Strategii, przekazanym do konsultacji.
Projekt w Obszarze Przestrzeń i
Środowisko, Priorytet 1: Dostępność
komunikacyjna, zawiera kierunek działań
pn. Rozbudowa lotniska pod kątem
wykorzystania jego potencjału dla celów
m.in. biznesowych, szkoleniowych i
komunikacyjnych. W opisie kierunku
znajdują m.in. zapisy dotyczące rozwoju
lotnictwa ogólnego oraz stopniowego
wprowadzania połączeń lotniczych:
czarterowych oraz rozkładowych,
w odpowiedzi na zwiększające się potrzeby
mieszkańców regionu oraz turystów.
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

17.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

W strategii nie ma mowy o
„Podkarpackim Trójmieście”,
a przecież wspólne
działania miast, zwłaszcza
uruchomienie szybkich i
częstych połączeń
kolejowych, np. szynobus
na trasie Jasło-KrosnoSanok, mogłoby ożywić
region, wzmocnić jego
dostępność i odciążyć ruch
drogowy.

18.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

W strategii niewiele mówi
się o rozwoju w obszarze
funkcjonalnym. Wszystkie
okoliczne gminy wchodzące
w skład obszaru
funkcjonalnego na pewno są
zainteresowane tworzeniem,
przede wszystkim

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Uwaga bezzasadna. Zagadnienie znajduje
właściwe odzwierciedlenie w projekcie
Strategii, przekazanym do konsultacji.
Uruchomienie połączeń kolejowych nie
należy do kompetencji władz miast, gdyż
nie zarządzają one infrastrukturą kolejową.
Odpowiednie zapisy dotyczące zwiększenia
zewnętrznej dostępności komunikacyjnej
drogą kolejową znalazły odzwierciedlenie w
zapisach Priorytetu 1: Dostępność
komunikacyjna, kierunek działań:
Zwiększenie zewnętrznej dostępności
komunikacyjnej Miasta oraz rozwój
wewnętrznego układu komunikacyjnego –
„Działania w tym kierunku powinny polegać
na zabieganiu o realizację następujących
inwestycji: (…) budowa łącznicy kolejowej
między linią 106 a 108 (…)” (str. 55).
Jeżeli chodzi o współpracę w ramach
Podkarpackiego Trójmiasta, nie jest ona
celem samym w sobie, ale powinna służyć
osiąganiu konkretnych celów rozwojowych.
Jak podkreślono we wprowadzeniu do
Strategii (str. 3), przewiduje się realizację
działań prorozwojowych we współpracy
z innymi samorządami.
Uwaga bezzasadna. Współpraca w ramach
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
znajduje właściwe odzwierciedlenie
w projekcie Strategii przekazanym do
konsultacji. Szczegółowe odniesienia:
- str. 3 – Wprowadzenie: „… Strategia
przewiduje realizowanie działań służących
rozwojowi Krosna (…) przy współdziałaniu
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

produktów turystycznych
oraz poprawą dostępności,
które wzmocniłyby
wizerunek miasta i okolic.
Unikalnym na skalę
światową jest skansen w
Bóbrce. Należy podkreślać
jego wartość, promować
jego unikatowość,
wzmacniać zaplecze
turystyczne w mieście
wspierające skansen w
organizacji konferencji,
zjazdów itp. działań
przynoszących konkretne
zyski.

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

wielu podmiotów (m.in…. z
zaangażowaniem innych samorządów”;
- str. 11 – Wyzwania rozwojowe:
„Realizacja projektów zintegrowanych
w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego”;
- str. 24 – Wyzwania rozwojowe:
„Stworzenie sieci ścieżek rowerowych we
współpracy z gminami ościennymi”;
- str. 33 – Analiza SWOT – Szanse:
„realizacja projektów w formule RIT”;
- str. 40 - 41 – Priorytet 2: Turystyka,
kierunek działań: Tworzenie produktów
turystycznych: „ (…) budować nowe, spójne
atrakcje, głównie w oparciu o tradycje
gospodarcze, tj. górnictwo nafty i gazu (…).
Należy wyeksponować bogactwo
etnograficzne Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego.”; „(…) Ponadto należy
dążyć do integracji produktów
turystycznych Krosna i okolic celem
stworzenia jednolitej oferty w obszarze
funkcjonalnym miasta”;
- str. 41 - Priorytet 2: Turystyka, kierunek
działań: Poprawa infrastruktury
turystycznej: „(…) Należy wdrożyć jednolity,
przyjazny turystom System Informacji
Miejskiej (…). W ramach współpracy z
sąsiednimi gminami jednolity system może
zostać zaimplementowany w obrębie
całego obszaru funkcjonalnego miasta”;
- str. 42 - Priorytet 2: Turystyka, kierunek
działań: Prowadzenie zintegrowanych
działań promocyjnych i informacyjnych:
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

„(…) Efektywność działań może zostać
wzmocniona poprzez jednolitą politykę
promocyjną i wspólną promocję gmin
turystycznych powiatu krośnieńskiego.
Miasto będzie dążyło do nawiązania ścisłej
współpracy w tym zakresie.”;
- str. 42 - Priorytet 2: Turystyka, kierunek
działań: Wspieranie działań na rzecz
rozwoju turystyki: „(…) podjęcie prac nad
wprowadzeniem karty turystycznej dla
Beskidu Niskiego (…)”;
- str. 54 - Priorytet 6: Bezpieczeństwo,
kierunek działań: Zapobieganie
bezdomności zwierząt: „(…) budowa
schroniska dla zwierząt we współpracy
z sąsiednimi gminami”;
- str. 56 – Priorytet 1: Dostępność
komunikacyjna, kierunek działań: Budowa
zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych:
„(…) uzgodnić z gminami ościennymi
punkty, w których ścieżki rowerowe
prowadzące z terenu gmin sąsiednich
osiągać będą granice miasta(…)”;
- str. 57 Priorytet 1: Dostępność
komunikacyjna, kierunek działań:
Zwiększenie wykorzystania transportu
zbiorowego: „Nowoczesny, proekologiczny i
wygodny dla pasażerów transport będzie
atrakcyjną alternatywą dla korzystania z
samochodów osobowych. Powinien on być
dostępny nie tylko w samym mieście, ale
w całym jego obszarze funkcjonalnym”.
Szczegółowa strategia współpracy
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

19.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Mocniej należałoby
podkreślić możliwość
wykorzystywania wód
mineralnych.

20.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Kontynuacją idei: „Krosno –
miasto szkła” powinno być
powiększanie zasobu
szklanego na terenie
miasta, np. utworzenie na
rynku szopki
bożonarodzeniowej ze

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

samorządów tworzących Miejski Obszar
Funkcjonalny Krosno jest przedmiotem
odrębnego opracowania („Strategia
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Krosno”), które także zostanie poddane
konsultacjom społecznym.
Uwaga bezzasadna. Zagadnienie znajduje
właściwe odzwierciedlenie w projekcie
Strategii, przekazanym do konsultacji.
Szczegółowe odniesienie:
- str. 41 – Priorytet 2: Turystyka, kierunek
działań: Tworzenie produktów
turystycznych: „Pomysłem na ożywienie
turystyczne Krosna może być
wykorzystanie potencjału występujących
lokalnie wód mineralnych. Niezbędnym
działaniem, determinującym dalsze prace
w tym zakresie będzie wykonanie
szczegółowych badań ilościowych
i jakościowych wód mineralnych. W
przypadku, gdy badania potwierdzą taką
możliwość, należy wykorzystać istniejące
zasoby wód mineralnych w projekcie
rozwoju centrum sportu i rekreacji przy ul.
Bursaki oraz w rejonie Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego przy ul.
Korczyńskiej.”
Uwaga bezzasadna. Zagadnienie znajduje
właściwe odzwierciedlenie w projekcie
Strategii, przekazanym do konsultacji.
Szczegółowe odniesienia:
- str. 40 – Priorytet 2: Turystyka, kierunek
działań: Tworzenie produktów
turystycznych: „Należy rozwijać główny
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

szkła.

21.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Miasto powinno „postawić
na” kształcenie ginących
zawodów, które w
przyszłości dałyby nowe
miejsca pracy, np. hutników
szkła, tkaczy, górników
naftowych.

22.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Dla każdego kierunku
działania powinny być
wskazane obszary
strategicznej interwencji –
czy w każdym
wyznaczonym kierunku
będzie wspierane całe
miasto, czy zostaną
wskazane preferencje
lokalizacyjne. Dobrze byłoby
uzupełnić strategię o mapki
wskazujące obszary
strategicznej interwencji.
Tak przygotowane mapki
wyraźnie ujawniłyby
priorytety inwestycyjne,

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

produkt turystyczny miasta, jakim jest
Centrum Dziedzictwa Szkła (…)”;
- str. 41 – Priorytet 2: Turystyka, kierunek
działań: Poprawa infrastruktury
turystycznej: „(…) rozwijać nowe, stylowe
elementy małej architektury”.
Uwaga bezzasadna. Zagadnienie znajduje
właściwe odzwierciedlenie w projekcie
Strategii, przekazanym do konsultacji.
Szczegółowe odniesienie:
- str. 47 – Priorytet 3: Edukacja, kierunek
działań: Wzmacnianie kształcenia
zawodowego: „Kierunek będzie
realizowany m.in. poprzez: (…)
pielęgnowanie kształcenia w zawodach
unikatowych”. Kształcenie będzie
prowadzone w takich zawodach, na które
wystąpi zapotrzebowanie na rynku pracy.
Uwaga nieuwzględniona.
Miasto jest traktowane w Strategii jako
jednorodny obszar. Wyznaczanie
geograficzne Obszarów Strategicznej
Interwencji (OSI) ma uzasadnienie
w strategiach rozwoju regionalnego, gdzie
służy poprawie efektywności kierowania
środków publicznych. Wyznaczenie OSI
w przypadku strategii rozwoju lokalnego,
obejmującej jednolity obszar miejski nie jest
konieczne oraz nie miałoby większego
wpływu na efektywność programowania
i realizacji celów strategicznych. Priorytety
i kierunki działań określone w Strategii,
mające swoje odniesienie do zagadnień
przestrzennych, są spójne ze Studium
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

które są nieodłącznym
elementem każdej strategii.

23.

Miejska
Komisja
Urbanistyczno -Architektoniczna
w Krośnie

Młodzi ludzie muszą mieć
motywację do pozostania,
mieszkania i życia
w Krośnie!!!

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Krosna (szczegółowa analiza spójności
dokumentów – str. 72-73 projektu Strategii
poddanego konsultacjom). Studium
wyznacza obszary pod lokalizację
przemysłu, infrastrukturę turystyczną,
usługi sportu i rekreacji, rozwój
komunikacji, infrastrukturę techniczną, itp.,
i jest dokumentem, który gwarantuje
realizację inwestycji w miejscach do tego
odpowiednich.
Uwaga bezzasadna, nie wskazuje
konkretnej propozycji zmiany projektu
Strategii.
Zagadnienie znajduje właściwe
odzwierciedlenie w projekcie Strategii,
przekazanym do konsultacji. Trendy
demograficzne zostały szczegółowo
przeanalizowane w Diagnozie społeczno –
gospodarczej. Zahamowanie zjawiska
emigracji mieszkańców miasta oraz
zwiększenie atrakcyjności Krosna jako
miejsca do zamieszkania to wyzwania
przyświecające wszystkim działaniom
zaplanowanym do realizacji w ramach
Strategii.
Szczegółowe odniesienia:
- str. 20 – Wyzwania rozwojowe:
„-Zahamowanie zjawiska emigracji
mieszkańców miasta.
- Zwiększenie atrakcyjności Krosna jako
miejsca do zamieszkania.”
- str. 33 „(…) należy podejmować
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24.

Zgłaszający

Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego –
Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe
Sp. z o.o.
w Krośnie

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

2.2. Główne
problemy i
wyzwania
rozwojowe
Krosna

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

27

Proponujemy dodać:
Utworzenie zasobu
mieszkań na wynajem
realizowanego przez TBSPM w ramach społecznego
budownictwa czynszowego

28

Proponujemy dodać:
Kontynuacja budownictwa
mieszkań na wynajem

Infrastruktura
Gospodarka
mieszkaniowa

25.

Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego –
Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe

Wyzwania
rozwojowe

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Wybudowanie przez TBSPM 10 budynków
wielorodzinnych z ponad
400 lokalami mieszkalnymi
(w większości na wynajem)
oraz kolejka oczekujących
na te mieszkania świadczy
o niezaspokojonych
potrzebach
mieszkaniowych
mieszkańców Krosna oraz
osób z pobliskich
miejscowości pracujących
w naszym mieście. Jeśli
mamy tworzyć warunki do
pracy, nauki, wypoczynku,
rozwoju, ochrony
środowiska itd., itp. to
stwarzajmy również
możliwości do
zamieszkiwania w naszym
mieście.
Potrzeba zwiększenia
zasobów mieszkań
komunalnych, socjalnych,
pomieszczeń
tymczasowych,
noclegowni, mieszkań

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

strategiczne, zintegrowane działania,
mające na celu łagodzenie społeczno –
ekonomicznych skutków procesów
demograficznych, powstrzymywanie
emigracji mieszkańców oraz wzmacnianie
polityki prorodzinnej.”
Uwaga bezzasadna. Problem deficytu
mieszkań komunalnych i socjalnych został
wskazany w części diagnostycznej projektu
Strategii na str. 28. Proponowany
w uwadze zapis nie jest odpowiedni do
części dotyczącej problemów rozwojowych,
gdyż nie odnosi się do problemu, ale do
jego rozwiązania.

Uwaga bezzasadna. W przedstawionym do
konsultacji projekcie Strategii na liście
wyzwań rozwojowych (str. 28) znajduje się
„tworzenie nowych mieszkań komunalnych
i socjalnych”. Tak sformułowane wyzwanie
jest prawidłowe i charakteryzuje się
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Sp. z o.o.
w Krośnie

26.

Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego –
Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe
Sp. z o.o.
w Krośnie

Priorytet 2 –
Modernizacja
systemu
mieszkań
komunalnych i
socjalnych.

60

Proponujemy zapis:
kontynuacja programu
„Mieszkania Młodych
Rodzin”, wspierającego
oszczędzanie na
pozyskanie własnego
mieszkania

27.

Towarzystwo
Budownictwa
Społecznego –
Przedsiębiorstwo
Mieszkaniowe
Sp. z o. o.

Priorytet 2 –
Modernizacja
systemu
mieszkań
komunalnych i
socjalnych.

60

Proponujemy dodać zapis:
Realizacja społecznego
budownictwa czynszowego

Uzasadnienie
uwagi/opinii
chronionych jest oczywista,
ale nie możemy w strategii
rozwoju zapominać o
tworzeniu warunków do
rozwoju budownictwa
mieszkaniowego (czy to
indywidualnego czy
wielorodzinnego, czy na
własność czy na wynajem)
dla osób o dochodach
pozwalających na
samodzielne
podejmowanie decyzji co
do wyboru swoich
preferencji
mieszkaniowych.
Proponowalibyśmy zapis
mówiący o pozyskaniu
własnego mieszkania
(zamiast zakup). Program
MMR rzeczywiście stwarza
możliwość oszczędzania
na przyszłe mieszkanie, ale
jego ograniczenie czasowe
nie daje możliwości
zgromadzenia niezbędnych
środków na jego zakup.
Wybudowanie przez TBSPM 10 budynków
wielorodzinnych z ponad
400 lokalami mieszkalnymi
(w większości na wynajem)
oraz kolejka oczekujących
na te mieszkania świadczy

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

odpowiednim stopniem ogólności.

Uwaga uwzględniona. Zmodyfikowano
zapis.

Uwaga uwzględniona. Uzupełniono opis
kierunku działań.
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Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Nr
strony

Treść uwagi/opinii

Miejska Rada
Działalności
Pożytku
Publicznego

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

o niezaspokojonych
potrzebach
mieszkaniowych
mieszkańców Krosna oraz
osób z pobliskich
miejscowości pracujących
w naszym mieście.
Jeśli mamy tworzyć
warunki do pracy, nauki,
wypoczynku, rozwoju,
ochrony środowiska itd.,
itp. to stwarzajmy również
możliwości do
zamieszkiwania w naszym
mieście.

w Krośnie

28.

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Przedłożony dokument jest
opracowany z wielką
starannością. Opiera się na
rzetelnej analizie realiów,
uwarunkowań rozwojowych
miasta i potrzeb
mieszkańców. Rzetelna
i wnikliwa analiza SWOT
i określone na jej podstawie
zamierzenia oraz kanon
zadań szczegółowych
stanowią komplementarnie
zharmonizowaną całość
napisaną zrozumiałym dla
każdego językiem. MRDPP
pozytywnie opiniuje projekt
tegoż dokumentu.

Uwaga nie ma charakteru krytycznego.
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5. Opinie i uwagi zgłoszone podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 3 października 2014 r.

Lp.

1.

2.

3.

4.

Zgłaszający

Część
dokumentu,
której dotyczy
uwaga/ opinia

Treść uwagi/opinii

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie projektując swój rozwój opiera się
na Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego oraz Strategii Rozwoju
Miasta. Dokument został wykonany
prawidłowo i profesjonalnie. PWSZ w Krośnie
pozytywnie opiniuje projekt Strategii Rozwoju
Miasta.
MKS w Krośnie pozytywnie opiniuje projekt
Strategii Rozwoju Miasta.

Prorektor ds.
Rozwoju
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej im.
S. Pigonia
w Krośnie
Prezes
Miejskiej
Komunikacji
Samochodowej Sp. z o.o.
w Krośnie
Mieszkaniec
Miasta,
Przedsiębiorca

Opinia ogólna

Strategiczna

Należy utworzyć na terenie miasta kilka
parkingów rowerowych objętych systemem
monitoringu miejskiego.

Mieszkaniec
Miasta

Strategiczna

Należy dążyć nie tylko do pozyskiwania
nowych przedsiębiorców oraz wspierania
samozatrudnienia, lecz także wspierać firmy
prowadzące działalność w Krośnie
w utrzymywaniu istniejących i tworzeniu
nowych miejsc pracy.

Opinia ogólna

Uzasadnienie
uwagi/opinii

Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem

Opinia nie ma charakteru krytycznego.

Opinia nie ma charakteru krytycznego.

W Krośnie
brakuje miejsc,
w których można
bezpiecznie
pozostawić
rower.
Działanie
uzasadnione
tworzeniem
warunków dla
rozwoju
przedsiębiorczości.

Uwaga uwzględniona. Uzupełniono opis
kierunku: Optymalizacja systemu
parkingowego.

Uwaga uwzględniona. Uzupełniono opis
kierunku: Rozwój systemu zachęt
inwestycyjnych.

Krosno, 15 października 2014 r.

31

