OGŁOSZENIE
WYNIKÓW Z PRZEPROWADZONYCH NA TERENIE
GMINY USTKA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczących utworzenia uzdrowiska lub obszaru ochrony
uzdrowiskowej Rowy

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 ze zmianami: Dz. U. z 2017 roku
poz. 2232; Dz. U. z 2018 roku poz. 130)oraz Uchwały Nr XXXVIII.477.2018 Rady
Gminy Ustka z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących utworzenia uzdrowiska lub obszaru
ochrony uzdrowiskowej Rowy

Wójt Gminy Ustka
ogłasza wyniki z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie
Gminy Ustka, dotyczących utworzenia Uzdrowiska Rowy
I.

Konsultacje przeprowadzono od dnia 2 marca 2018 roku do dnia 16 marca 2018 roku

II. Liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w konsultacjach: 6330
III. W konsultacjach łącznie złożonych zostało 105 ankiet, w tym 9 ankiet niezgodnych
ze wzorem ankiety stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVIII.477.2018
Rady Gminy Ustka z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych na terenie Gminy Ustka dotyczących utworzenia
Uzdrowiska Rowy (105 ankiet – 9 ankiet nieprawidłowych = 96 ankiet).
IV. Ilość ankiet (prawidłowych i nieprawidłowych) z poszczególnych sołectw Gminy
Ustka:
1) 95 ankiet – Sołectwo Rowy
2)

8 ankiet – Sołectwo Dębina

3)

1 ankieta – Sołectwo Objazda

4)

1 ankieta – Sołectwo Machowinko

V. Wyniki konsultacji:
1) Ogółem:
a) Ilość ważnie oddanych głosów:
b) Ilość głosów nieważnych:

95
1

2) Liczba głosów na pytanie: Czy jest Pani/Pan za utworzeniem Uzdrowiska Rowy,
wg ogłoszonego na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, sołectwach oraz

stronie Gminy Ustka – ustka.ug.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”
projektu „Operatu uzdrowiskowego – Uzdrowisko lub obszar ochrony
uzdrowiskowej Rowy”?
a) Jestem za

44

b) Jestem przeciw

51

c) Nie mam zdania

0

3) Wyniki szczegółowe w sołectwach:
a) Sołectwo Rowy:
 Jestem za

42

 Jestem przeciw

43

 Nie mam zdania

0

b) Sołectwo Dębina:
 Jestem za

0

 Jestem przeciw

8

 Nie mam zdania

0

c) Sołectwo Objazda:
 Jestem za

1

 Jestem przeciw

0

 Nie mam zdania

0

d) Sołectwo Machowinko

VI.

 Jestem za

1

 Jestem przeciw

0

 Nie mam zdania

0

Podczas konsultacji osoby przeciwne utworzeniu uzdrowiska lub obszaru ochrony
uzdrowiskowej Rowy zgłosiły następujące uwagi:
1) Niekorzystne warunki dla mieszkańców (3 osoby).
2) Uważam, że niczego nie zyskamy wprowadzając nazwę uzdrowisko. Jedynie
wiąże się to z podwyższeniem opłat z miejscowej na uzdrowiskową.
3) Miejscowość Rowy nie ma zaplecza, którym mogłaby się pochwalić i tym samym
przyciągnąć większą liczbę turystów. Poza sezonem letnim nie ma tu turystów
i nic nie wskazuje na to aby było inaczej. Wprowadzenie nazwy uzdrowisko
niczego nie zmieni poza zmianą stawek opłaty tzw. klimatycznej.
Z wprowadzenia uzdrowiska nie zyskają niczego wczasowicze (stracą bo będą
musieli więcej zapłacić), mieszkańcy (także stracą-mniejsza liczba gości),
właściciele pensjonatów, ośrodków itp. nie będący mieszkańcami.
4) Brak rzetelnej informacji nt. negatywnych skutków dla mieszkańców Rowów,
działanie na niekorzyść stałych mieszkańców.

5) Nie chcę uzdrowiska ponieważ będę miała same straty (1 osoba).
6) Nie widzę żadnych korzyści z uzdrowiska (3 osoby).
7) Rowy powinny być zgazyfikowane.
8) Zbyt duże utrudnienia dla mieszkańców. Wzrost kosztów utrzymania domów
mieszkańców. Wzrost kosztów dla pensjonariuszy – wczasowiczów (mniejsze
zyski dla właścicieli pensjonatów).
9) Brak infrastruktury.

Wójt Gminy Ustka
Anna Sobczuk – Jodłowska

Ustka, 28 marca 2018 roku

