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Rejestr zgłoszonych uwag/opinii w ramach zaopiniowania projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016–2023,
przez instytucje wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.)

Lp.

Zgłaszający

Propozycja zmiany
wraz z uzasadnieniem

Stanowisko
wraz z uzasadnieniem
Uwaga została uwzględniona

1.

Gminna Komisja
Urbanistyczno-Architektoniczna
dla Miasta i Gminy Cieszanów

2.

Orange Polska S.A.

3.

Powiatowy Zarząd Dróg
w Lubaczowie

W treści w/w opracowania należy uwzględnić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
obowiązujące na podobszarach objętych rewitalizacją.
Na terenach, których dotyczy Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata
2016-2023, istnieje czynna sieć telekomunikacyjna doziemna i napowietrzna. W związku
z powyższym należy uwzględnić na etapie projektowym ewentualne jej zabezpieczenie/przebudowę
w chwili wystąpienia kolizji z projektowaną infrastrukturą ujętą w Gminnym Programie
Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów.
Jednocześnie zgłaszamy następujące wnioski do ujęcia w w/w projekcie, które prosimy ująć
w części projektu dotyczącej ustalenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej:
– ujęcie w opracowaniu możliwości budowy sieci telekomunikacyjnych i obsługi w zakresie
dostępu do usług telekomunikacyjnych,
– w obszarze objętym opracowaniem dopuszczenie lokalizacji niezbędnej do świadczenia usług
telekomunikacyjnych i infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej, która może obejmować
sieci przewodowe nadziemną i podziemną,
– budowę sieci telekomunikacyjnej należy realizować w oparciu o warunki techniczne wydane
przez dysponenta sieci.
Dla zamierzeń inwestycyjnych będą sporządzane wnioski do właściwych organów.
(…) Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie uzgadnia pozytywnie projekt Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta i Gminy Cieszanów na lata 2016-2023 pod warunkiem:

Uwzględniono miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego
obowiązujące na podobszarach
rewitalizacji.
Uwaga została uwzględniona
częściowo
Nie ma obowiązku uwzględniania
tak szczegółowych zapisów
dotyczących realizacji projektów.
Wszelkie ustalenia techniczne
zostaną uwzględnione
i zastosowane na etapie realizacji
inwestycji.

Uwaga została uwzględniona
Wszelkie ustalenia zostaną
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•

4.

Dyrektor Okręgowego Urzędu
Górniczego w Krośnie

5.

Podkarpacki Wojewódzki
Konserwator Zabytków
w Przemyślu,

wszelkie projektowane rozwiązania komunikacyjne (włączenia dróg gminnych do dróg
powiatowych, zjazdy z dróg powiatowych) powinny być uzgadniane z zarządcą drogi na etapie
projektowania
• wszelkie lokalizacje remontowanych, przebudowywanych obiektów budowlanych powinny być
uzgadniane z zarządcą drogi na etapie projektowania.
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 lit. b tiret 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz.U.2015.1777 z późn. zm.) projekt gminnego programu rewitalizacji wymaga uzyskania opinii
organu nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania terenów górniczych.
Analiza przedłożonego projektu w ww. zakresie wykazała:
• w projekcie brak jest informacji o położeniu części podobszaru rewitalizacji II Os. Stary
Lubliniec w terenie górniczym „Lubliniec – Cieszanów 1”, jak i pokazania przebiegu granicy
ww. terenu na jego załącznikach graficznych,
• w granicach ww. podobszaru jak i w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest obiektów
budowlanych zakładu górniczego, za wyjątkiem ternu działki nr 9-317/1 (teren drogi łączącej
Os. Stary Lubliniec z obszarem zalewu lublinieckiego) przez którą przebiegają gazociągi
wysokoprężne oraz w granicach której usytuowany jest fragment zjazdu na teren Ośrodka
Zbioru Gazu Lubliniec.
Projekt wymaga uzupełnienia w zakresie podania ww. informacji
• przed przystąpieniem do prac dotyczących zarówno wnętrza jak i bryły obiektów wpisanych do
rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, poprzedzone złożeniem projektu planowanych preac,
• przed przystąpieniem do prac (nadbudowa, przebudowa, remont) polegających na ingerencji
w elementy zewnętrzne obiektów ujętych w ewidencji zabytków należy uzyskać pozytywną
opinię tut. Urzędu na planowane prace,
• w przypadku wykonywania prac (budowa, nadbudowa, przebudowa) na terenie wpisanym do
rejestru zabytków należy uzyskać pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków,
• w przypadku wykonywania prac (budowa, nadbudowa, przebudowa) na terenie ujętym
w ewidencji (układy urbanistyczne) należy uzyskać pozytywną opinię planowanych prac.

uwzględnione i zastosowane na
etapie realizacji projektów.

Uwaga została uwzględniona
Wprowadzono niezbędne zmiany
dotyczące zagospodarowania
terenów górniczych.

Uwaga została uwzględniona
Wszelkie ustalenia zostaną
uwzględnione i zastosowane na
etapie realizacji projektów.

