
 

 

 
Rewitalizacja  
Gmina Chełmek 
 

 

 
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na 

lata 2016 - 2020 poddano opiniowaniu przez poszczególne organy według właściwości rzeczowej. Poniższa tabela przedstawia przebieg procesu 

opiniowania wraz ze sposobem uwzględnienia uwag poszczególnych organów. 

 

 
WYKAZ OPINII DO PROJEKTU GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA  

GMINY CHEŁMEK NA LATA 2016 – 2020 WRAZ ZE SPOSOBEM UWZGLĘDNIENIA UWAG 
 

Lp. Organ opiniujący 

Data 
udostępnienia 
projektu GPR 

Gminy Chełmek 
do opinii 

Przebieg i data opinii 

Uwagi Sposób uwzględnienia uwag 

opinia pozytywna 

(w nawiasie 
podano datę 

wpływu do tut. 
Urzędu) 

opinia 
negatywna 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu 
Oświęcimskiego 
 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

 

25.012017r. 

(30.01.2017r.) 
 

Uchwała nr 11/437/2017 Zarządu Powiatu w 
Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie 
zaopiniowania projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 – 
2020. Opiniuje się pozytywnie projekt GPR Gminy 
Chełmek na lata 2016 – 2020, na warunkach: 
planowane do realizacji zadania inwestycyjne 
obejmujące swym zakresem pas drogowy dróg 
powiatowych należy uzgodnić z zarządcą drogi. 

Przy realizacji przedsięwzięć, 
Gmina Chełmek zastosuje się 

do aktualnych wymagań i 
konieczności uzgodnień w 

zakresie dróg powiatowych. 



 

2 

 
 
 
Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

 

26.01.2017r. 

(02.02.2017r.) 
 

Uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego 
nr 97/17 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie 
zgodności Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Gminy Chełmek na lata 2016 – 2020 z planem 
zagospodarowania przestrzennego 
województwa i strategią rozwoju województwa. 

„(…) pozytywnie zaopiniowano projekt 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Chełmek na lata 2016 – 2020 w zakresie 
zgodności z planem zagospodarowania 
przestrzennego województwa i strategią 
rozwoju województwa”. 

- 

3 

 

 

Wojewoda Małopolski 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

 

23.01.2017r. 

(24.01.2017r.)) 
 

Opinia pozytywna w zakresie zadań rządowych, 
służących realizacji inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu krajowym. 

- 

4 

 
Wojewódzki Sztab 
Wojskowy w Krakowie 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

 

27.01.2017r. 

(02.02.2017r.) 
 

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 
Krakowie opiniuje pozytywnie opracowanie – 
„Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chełmek 
na lata 2016 – 2020. 

- 

5 

 
Komenda Wojewódzka 
Policji w Krakowie 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

6 

 

Komenda Powiatowa 

Policji w Oświęcimiu 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 



 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Oświęcimiu 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

26.01.2017r. 

(27.01.2017r.) 
 

Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.), z zastrzeżeniem 
następującej uwagi: W trakcie realizacji 
poszczególnych zadań, dotyczących w 
szczególności obiektów kubaturowych, 
wskazanych z załączniku nr 2 do Gminnego 
Programu Rewitalizacji, należy uwzględnić 
aktualne wymagania z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej, w szczególności: 1/ przepisy 
przeciwpożarowe: rozporządzenie MSWiA z dnia 
7 czerwca 2010r., w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, 
poz. 719) oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 24 
lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030); 2/ przepisów 
techniczno – budowlanych, wynikających z 
Prawa Budowlanego, w tym rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002r. w sprawie warunków technicznych jakiki 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.) 

Przy realizacji przedsięwzięć, 
Gmina Chełmek zastosuje się 
do aktualnych wymagań w 

zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

8 

 
 
Małopolski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

18.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

27.01.2017r. 

(03.02.2017r.) 
 

„(…) opiniuje pod względem wymagań 
higienicznych i zdrowotnych opracowanie 
pozytywnie.” 

- 

9 

 
Gminna Komisja 
Urbanistyczno - 
Architektoniczna 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

10 

 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 
Krakowie 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

16.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

24.01.2017r. 

(30.01.2017r.)) 
 

Na podstawie art. 17 pkt. 2.4.a. ustawy z dnia 9 
października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2015r. poz. 1777) nie wnosi uwag do 
przedłożonego Programu w zakresie 
kompetencji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 
780 do planowanych zadań inwestycyjnych w 
wyznaczonych podobszarach rewitalizacji. 

- 



 

11 

Starostwo Powiatowe w 

Oświęcimiu, Wydział 

Inwestycji, Rozwoju i Dróg 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

12 

 

 

 

 

Operator Gazociągów 

Przesyłowych GAZ – 

SYSTEM S.A. 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

17.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

20.01.2017r. 

(27.01.2017r) 
 

(…) informujemy, że projekt uchwały RM w 
Chełmku w sprawie przyjęcia GPR Gminy 
Chełmek na lata 2016 – 2020, przyjmujemy do 
wiadomości. 

Jednocześnie informujemy, że w granicach 
obszaru objętego przedmiotowym projektem 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – 
SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach eksploatuje 
gazociąg wysokiego ciśnienia DN500PN4,0 MPa 
relacji Oświęcim – Szopienice (w podobszarze 
rewitalizacji nr 3, 4 i 5). 

Realizacja planowanych w 
GPR zadań, każdorazowo 

będzie uzgadniana w oparciu 
o obowiązujące przepisy 

szczegółowe. 

13 

Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o., 

Oddział Zakład 

Gazowniczy w Krakowie 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

 

14 

TAURON Dystrybucja S.A., 

Oddział w Bielsku Białej 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

18.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

24.01.2017r. 

(30.01.2017r.) 
 

„(…)umieszczony na stronie internetowej projekt 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 
Chełmek na lata 2016 – 2020 nie zawiera 
przedsięwzięć w zakresie zaspokojenia potrzeb 
na energię elektryczną. W związku z powyższym 
zamierzenia te należy realizować zgodnie z 
odrębnymi przepisami i postanowieniami”. 

Realizacja planowanych w 
GPR zadań, każdorazowo 

będzie uzgadniana w oparciu 
o obowiązujące przepisy 

szczegółowe. 

15 

Miejski Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Chełmku 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 



 

16 

PKP S.A. Oddział 

Gospodarowania 

Nieruchomościami w 

Krakowie 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

18.01.2017r. 

(23.01.2017r) 
 

PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Krakowie, informuje, że w 
zakresie projektu „Przebudowa budynku dworca 
PKP w Chełmku wraz z budową parkingów w 
systemie „Parkuj i jedź”, „Stacja (muzealna) 
Fabryka i Przystanek młodych” mylnie 
podawana jest lokalizacja planowanego 
przedsięwzięcia. Projekt ten, dotyczący budynku 
stacji kolejowej Chełmek Fabryka, zlokalizowany 
jest przy ulicy Piastowskiej w Chełmku. 
Natomiast w ramach opisu w/w projektu jako 
lokalizacja budynku dworca Chełmek Fabryka 
pojawia się zamienienie ul. Piastowska i ul. 
Kolejowa (str. 99-102 projektu GPR). Przy ul. 
Kolejowej zlokalizowany jest budynek dworca 
Chełmek, a nie Chełmek Fabryka, którego 
dotyczy planowane przedsięwzięcie. Zamienne 
stosowanie nazw dworca Chełmek i Chełmek 
Fabryka oraz błędnie podawana lokalizacja 
wprowadzić może w błąd co do właściwego 
budynku dworca i faktycznej lokalizacji 
planowanego przedsięwzięcia. Jest to istotne ze 
względu na fakt, iż budynek dworca Chełmek 
Fabryka został przekazany na rzecz samorządu 
gminnego, a budynek dworca Chełmek pozostaje 
we władaniu PKP S.A. W związku z tym należy 
ujednolicić nazwy dla dworca objętego 
projektem jako Chełmek Fabryka i zweryfikować 
podane nazwy ulic. 

Wprowadzone zostaną 
korekty według wskazań. 



 

17 

ORANGE Polska S.A. 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

16.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  

Orange Polska S.A. Dostarczanie i Serwis Usług 
w Krakowie informuje, że opiniuje pozytywnie 
publikowany na stronach BIP projekt Gminnego 
Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 
2016 – 2020.  

Ze względu, że na terenie objętym rewitalizacją 
występuje sieć teletechniczna, ORANGE POLSKA 
S.A. wnioskuje, aby w przedmiotowym projekcie 
dotyczącym terenów określonych w 
publikowanym zawiadomieniu, umieszczone 
zostały następujące zapisy: 

1/ Utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci 
teletechniczne, z możliwością ich rozbudowy i 
przebudowy w zależności od potrzeb oraz 
realizacje nowych. Obowiązuje realizacja sieci 
telekomunikacyjnych za pomocą kanalizacji 
teletechnicznej i kabli doziemnych i innych 
dostępnych rozwiązań opisanych w normach 
ORANGE POLSKA S.A. 

2/ Możliwość budowy i rozbudowy stacji 
bazowych oraz masztów telefonii komórkowej i 
radiofonii. 

3/ W przypadku wystąpienia kolizji z 
istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi 
należy wystąpić do ORANGE POLSKA o wydanie 
warunków technicznych na ich zabezpieczenie 
lub przebudowę. 

GPR Gminy Chełmek nie 
przewiduje działań 

związanych z sieciami i 
urządzeniami 

telekomunikacyjnymi. 

Realizacja planowanych w 
GPR zadań, każdorazowo 

będzie uzgadniana w oparciu 
o obowiązujące przepisy 

szczegółowe. 

18 

Boroń Leonard 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

19 

Gleba Bożena 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

18.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 



 

20 

Guja Urszula 
Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

21 

Klisiak Marek 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

22 

Kowalski Henryk 

Z – ca Przewodniczącego 

Komitetu Rewitalizacji 

Gminy Chełmek 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

23 

Agnieszka Kuczyńska – 
Gondzik 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

24 

Paweł Maca 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

25 

Mirosława Oleś 
Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

26 

Waldemar Rudyk  
Z – ca Przewodniczącego 

Komitetu Rewitalizacji 

Gminy Chełmek 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 



 

27 

Paweł Smołkowicz 
Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

28 

Helena Szewczyk 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

29 

Tomasz Szostek 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  

Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 

z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) - 

30 

Kamil Szyjka 

Przewodniczący Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  

Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 

z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) - 

31 

Małgorzata Wabik 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  

Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 

z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) - 

32 

Paweł Waligóra 

Członek Komitetu 

Rewitalizacji Gminy 

Chełmek 

 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma 

  

Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 

z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 

(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) - 



 

33 

 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w 
Krakowie 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

17.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Krakowie przedstawia następujące stanowisko: 
na obszarze objętym działaniami 
przewidzianymi w projekcie Gminnego 
Programu Rewitalizacji nie występują żadne 
obszarowe formy ochrony przyrody, brak 
również pomników przyrody. 

Niezależnie od powyższego, zadania wskazane w 
Gminnym Programie Rewitalizacji należy 
realizować w zgodności z obowiązującymi 
przepisami prawa z zakresu ochrony przyrody, 
w tym w szczególności z zakresu ochrony 
gatunkowej. 

Realizacja planowanych w 
GPR zadań, każdorazowo 

będzie uzgadniana w oparciu 
o obowiązujące przepisy 

szczegółowe. 

34 

Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków w 
Krakowie 10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

30.01.2017r. 

(02.02.2017r.) 
 

Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 
w Krakowie informuje, że opiniuje pozytywnie 
projekt Gminnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Chełmek na lata 2016-2020, z uwagą: w 
przypadku inwestycji, dotyczących obiektów 
objętych ochroną konserwatorską poprzez wpis 
do rejestru zabytków lub wpis do gminnej 
ewidencji zabytków, należy uzyskać wcześniejsze 
uzgodnienie Małopolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

Realizacja planowanych w 
GPR zadań, każdorazowo 

będzie uzgadniana w oparciu 
o obowiązujące przepisy 

szczegółowe. 
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Okręgowy Urząd Górniczy 
w Katowicach 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

16.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

30.01.2016r. 

(02.02.2017r) 
 

„(…) wyrażam następującą opinię: 

W obszarze objętym projektem Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Chełmek, 
przedsiębiorcami uprawnionymi do 
wydobywania kopaliny są: Tauron Wydobycie 
S.A. w Jaworznie, posiadająca koncesję nr 
4/2016 udzieloną przez Ministra Środowiska w 
dniu 31.05.2016r. z terminem ważności do 
31.12.2040r. oraz PGG sp. z z o.o. w Katowicach 
posiadająca koncesję nr 4/2010 udzielona przez 
Ministra Środowiska w dniu 13.05.2010 – z 
terminem ważności do dnia 31.12.2140 r. 
Wskazane na załączniku nr 2 obszary 
rewitalizacji znajdują się w terenie górniczym 
„Libiąż V” TW S.A. ZG Janina w Libiążu (obszary 
zaznaczone na arkuszach 1, 2, 3 i 4) oraz w 
terenie górniczym „Bieruń II” PGG sp. z o.o. 
Oddział KWK Piast – Ziemowit w Bieruniu 
(obszar zaznaczony na arkuszu 3). Na podstawie 
analizy Projektu zagospodarowania złoża węgla 
kamiennego „Janina” na lata 2016-2040 oraz 
dodatku nr 2 do Projektu zagospodarowania 
złoża węgla kamiennego „Piast” na lata 2015-
2030 ustalono, że wskazane na załączniku nr 2 
obszary rewitalizacji, nie znajdują się aktualnie 
w zasięgu szkodliwych wpływów wynikających z 
planowanej eksploatacji górniczej. 

Realizacja planowanych w 
GPR zadań, każdorazowo 

będzie uzgadniana w oparciu 
o obowiązujące przepisy 

szczegółowe. 

36 

Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu, Wydział 
Ochrony Środowiska 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

23.01.2017r 

(25.01.2017r) 
 

Starosta Oświęcimski postanawia zaopiniować 
pozytywnie, w zakresie terenów zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, projekt Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Gminy Chełmek na 
lata 2016-2020, zamieszczony na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Chełmek. 

- 

37 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 
Krakowie 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 



 

38 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

23.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

39 

Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie – za 
pośrednictwem 
Inspektoratu Rejonowego 
w Oświęcimiu 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

13.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

40 

Związek Spółek Wodnych 
w Oświęcimiu 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

12.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

  
Opinia pozytywna w trybie art. 18 ust. 3 Ustawy 
z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2015, poz. 1777 ze zm.) 

- 

41 

Nadleśnictwo Chrzanów 

10.01.2017r. 

(data pisma) 

17.01.2017r. 

(dostarczenie 
pisma) 

23.01.2017r. 

(25.01.2017r.) 
 

Nadleśnictwo Chrzanów informuje, że 
przedsięwzięcia podstawowe wymienione w 
przedmiotowym programie nie dotyczą gruntów 
Skarbu Państwa będących w zarządzie PGL LP 
Nadleśnictwa Chrzanów.. 

Jednocześnie Nadleśnictwo nie widzi przeszkód 
w utworzeniu szlaków rowerowych/pieszych na 
terenach leśnych, które zostały wymienione 
wśród przedsięwzięć uzupełniających). 

W związku z powyższym lokalizacja szlaków 
turystycznych na gruntach leśnych 
pozostających w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa 
Chrzanów wymaga spełnienia odpowiednich 
warunków. 

Realizacja planowanych w 
GPR zadań, każdorazowo 

będzie uzgadniana w oparciu 
o obowiązujące przepisy 

szczegółowe. 

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych opinii (w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Chełmku).       

     

 

                  

 

 

 



 

 
 


