
 

 

 
 

RAPORT 
z konsultacji społecznych  

projektu dokumentu pn.: „Delimitacja Miejskiego Obs zaru Funkcjonalnego 
Miasta Biłgoraj” 

 
opracowywanego w ramach projektu pn.: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu 
przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj" 
 
 

Konsultacje społeczne stanowią integralną część procesu opracowywania wszelkich 

dokumentów strategicznych. Pozwalają one na zapoznanie się ze społecznym odbiorem 

danego dokumentu oraz ze stopniem jego społecznej aprobaty. Uczestnicy konsultacji 

społecznych poprzez zgłaszanie uwag i opinii mają możliwość wpływania na kształt danego 

dokumentu. Proces konsultacyjny zapewnia wypracowanie możliwie najtrafniejszych, 

najbardziej użytecznych oraz realistycznych zapisów. Głównym celem konsultacji było 

zapoznanie władz i społeczności lokalnej z procesem tworzenia dokumentu oraz zebranie 

opinii i uwag na temat przyszłego rozwoju obszaru funkcjonalnego. Podstawowym celem 

niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników przeprowadzonych konsultacji od 18 

do 25 października br.  

 

Projekt „Delimitacji Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj” został przekazany 

do konsultacji społecznych z dniem 18 października 2013r. Informacje o konsultacjach oraz o 

dokumencie przekazano za pośrednictwem dedykowanej strony www.mofbilgoraj.pl, na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biłgoraj a także na spotkaniu w dniu 22 października w 

sprawie projekt dokumentu. 

 

Wszystkim zainteresowanym została stworzona możliwość wyrażania opinii, składania uwag 

i postulatów w następujących formach:  

• pisemnie na przygotowanym formularzu zgłaszania uwag, dostarczając formularz do 

sekretariatu Urzędu Gminy Biłgoraj, 

• drogą elektroniczną na przygotowanym formularzu zgłaszania uwag, wysyłając go na 

adres mofbilgoraj@interia.eu, 



 

 

• bezpośrednio na spotkaniu w sprawie opracowania ww. dokumentu, które odbyło się 

22.10.2013r. 

 

Wszystkie otrzymane uwagi, po zakończeniu okresu konsultacji społecznych poddane 

zostały analizie, pod kątem możliwości ich wykorzystania w opiniowanym dokumencie.  

 

Podczas konsultacji społecznych odbyło się jedno spotkanie poświęcone projektowi 

dokumentu. Odbyło się ono 22 października w Urzędzie Gminy Biłgoraj. Oprócz władz 

samorządowych obecni na nim byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby 

fizyczne. 

 

W procesie konsultacji społecznych sformułowano 17 oficjalnych wniosków, opinii i uwag do 

projektu, z czego 15 miało charakter merytoryczny, a 2 były o charakterze redakcyjnym. 10 

wniosków, opinii i uwag zgłoszonych zostało przez jednostki samorządu terytorialnego, 4 

przez podmioty gospodarcze, 2 przez organizacje pozarządowe i 1 przez podmioty inne. 

Analiza zgłoszonych wniosków została dokonana przez Jednostkę Realizującą Projekt we 

współpracy z autorami opracowania. 

 

Zestawienie wniosków i uwag zgłoszonych do projektu dokumentu w trakcie konsultacji 

społecznych zamieszczona została poniżej.  

 

Opracowali: 
Mateusz Bury 
Ewa Falandysz 
Maciej Swatowski 
 

Akceptuję: 
 

Wójt 
(-) mgr Wiesław Ró żyński 

 
 
Biłgoraj, dn. 29.10.2013r. 
  



 

 

 
Zestawienie wniosków i uwag zgłoszonych do projektu dokumentu „Delimitacja Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj” w trakcie trwania 
konsultacji społecznych: 
 
Lp.  Podmiot zgłaszaj ący Gmina na terenie której 

działa podmiot 
Treść uwagi, wniosku  Weryfikacja  Uzasadnienie  

1. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Biłgoraj 
- w tabeli na stronie 6 nie uwzględniono rzeki 
Czarna Łada oraz Łada w opisie dot. Gminy 
Biłgoraj 

Uwzględniony - 

2. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Miasto Biłgoraj 
- w tabeli na stronie 6 nie uwzględniono rzeki 
Czarna Łada w opisie dot. Miasta Biłgoraj 

Uwzględniony - 

3. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Miasto Biłgoraj 
- w podrozdziale „Wartości przyrodnicze” w 
opisie zlewni brak jest informacji nt. Czarnej i 
Białej Łady. 

Uwzględniony - 

4. Organizacja 
pozarządowa 

Miasto Biłgoraj 

Cerkiew prawosławna pod wezwaniem 
Świętej Trójcy nie jest jedyną czynną cerkwią 
na terenie powiatu. Na terenie Biłgoraja 
funkcjonuje również cerkiew prawosławna. 
Prosimy o uzupełnienie informacji.  

Uwzględniony - 

5. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Miasto Biłgoraj 

dot. podrozdziału „Infrastruktura techniczna” 
– rynek usług telefonii komórkowej jest na 
tyle rozpowszechniony, że mowa o „coraz 
powszechniejszym dostępie” jest 
niewłaściwe, ponadto nie „praktycznie cały” a 
cały obszar miasta pokryty jest zasięgiem 
funkcjonujących w Polsce operatorów sieci 
komórkowej”. Prosimy o skorygowanie 
informacji. 

Uwzględniony - 



 

 

6. Podmiot gospodarczy Miasto Biłgoraj 

Nie wszyscy operatorzy świadczący usługi 
dostępu do Internetu na terenie miasta 
zostali wymienieni. Należy wymienić 
wszystkich operatorów lub dla równości nie 
wymieniać żadnego. 

Uwzględniony - 

7. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Biłgoraj 

W związku z tym, iż w ramach „Programu 
ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej 
Wisły” planuje się budowę zbiornika wodnego 
Brodziaki na rzece Czarna Łada, wnosimy o 
uwzględnienie tego zamierzenia 
inwestycyjnego w dokumencie.  

Uwzględniony - 

8. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Biłgoraj 

Strona 22 – podrozdział „Infrastruktura 
techniczna” – należy uaktualnić informacje 
dotyczące infrastruktury wodno – 
kanalizacyjnej na terenie gminy Biłgoraj. 

Uwzględniony - 

9. Inne Biłgoraj 

Zespoły folklorystyczne i obrzędowe 
wymienione na stronie 25 nie wyczerpują 
pełnego katalogu zespołów działających na 
terenie gminy. Jest ich łącznie 13 oraz kapela 
ludowa i młodzieżowy zespół folkowy. 

Uwzględniony - 

10. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Biłgoraj 

Proponujemy rozszerzyć opis ośrodka 
aktywności turystycznej Brodziaki o 
informację nt. planowanego zbiornika 
retencyjnego na rzece Czarna Łada. 

Uwzględniony - 



 

 

11. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Biłgoraj 
Rozszerzenie metodologii przeprowadzenia 
delimitacji o analizę powiązań wynikających z 
procesów historycznych. 

Nie uwzględniony 

Ze względu na to, że obszar 
podlegający delimitacji ulegał 
bardzo podobnym procesom 
historycznym analiza 
powiązań z nich 
wynikających nie doprowadzi 
do wykreowania elementów 
różnicujących poszczególne 
gminy. Stosowna informacja 
została zawarta w 
dokumencie.  

12. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Księżpol 

Z opisu kryterium bezpośredniego 
sąsiedztwa wynika, że rdzeniem MOF jest 
miasto Biłgoraj i gmina wiejska Biłgoraj. 
Natomiast poniżej znajduje się stwierdzenie, 
że „ocenie delimitacyjnej nie poddano miasta 
Biłgoraj – który stanowi rdzeń obszaru (…)”. 
Należy poprawić zapis i usunąć niespójność. 

Uwzględniony - 



 

 

13. Organizacja 
pozarządowa 

Biszcza 

Rozszerzenie głównego ośrodka aktywności 
turystycznej Zynie i głównego pasma 
aktywności turystycznej na obszar zalewu 
Biszcza - Żary 

Częściowo 
uwzględniony 

W wyniku przeprowadzonej 
delimitacji gmina Biszcza nie 
weszła w skład MOF, a 
dalsze działania 
delimitacyjne mogły być 
prowadzone tylko w 
obszarze MOF. Dostrzegając 
jednak znaczenie zalewu 
Biszcza – Żary również w 
kontekście jego wpływu na 
rozwój MOF wyodrębnione 
zostało główne pasmo 
aktywności turystycznej 
sąsiadujące z MOF, w 
którym uwzględniony został 
zalew. 

14. Podmiot gospodarczy Księżpol 
Rozszerzenie głównego ośrodka aktywności 
społeczno – gospodarczej Majdan Stary / 
Majdan Nowy o przedsiębiorstwo Leier S.A. 

Nie uwzględniony 

Ideą wyznaczenia głównych 
ośrodków aktywności 
społeczno – gospodarczej 
była jak największa 
koncentracja funkcji 
mieszkaniowej, usługowej, 
publicznej. Przedsiębiorstwo 
zaliczone zostało jednak do 
głównego pasma aktywności 
społeczno – gospodarczej. 

15. Podmiot gospodarczy Księżpol 
Przedsiębiorstwo nie działa już pod firmą 
„Zakład Ceramiki Budowlanej „Markowicze” 
S.A.” tylko „Leier S.A.”. 

Uwzględniony - 

16. Jednostka samorządu 
terytorialnego 

Miasto Biłgoraj 
Droga wojewódzka nr 835 jest zarówno w 
klasie GP oraz G. 

Uwzględniony - 



 

 

17. Podmiot gospodarczy Miasto Biłgoraj 

Na terenie miasta nie funkcjonuje już Zakład 
Energetyki Cieplnej tylko Biłgorajskie 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 
o.o. 

Uwzględniony - 

 
 
Analiza zgłoszonych wniosków została dokonana: 

1. przez pracowników JRP: 
• Mateusz Bury 
• Ewa Falandysz 
• Maciej Swatowski 

2. przez przedstawicieli Wykonawcy: 
• Sebastian Łuczkiewicz 
• Robert Kuryło 
• Joanna Mużykowska 

 
 

Akceptuję: 
 

Wójt 
(-) mgr Wiesław Ró żyński 

 


