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O B W I E S Z C Z E N I E 

WÓJT GMINY RADZIEJOWICE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA 

OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI  

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) 

Wójt Gminy Radziejowice informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących 

projektu  Uchwał w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie 

od 25.08.2016 r. do 26.09.2016 r. 

Dodatkowo w dniu 13.09.2016 r. odbędzie się spotkanie z zainteresowanymi pn. „Konsultacje dotyczące 

projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Radziejowice”, w formach: 

 godz. 17:00 – Otwarte spotkanie konsultacyjne; 

 godz. 18:00 – Warsztaty. 

miejsce: Gminne Centrum Kultury Powozownia, ul. Sienkiewicza 6, 96-325 Radziejowice 

Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice zbierane są w formie papierowej, 

elektronicznej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do 26.09.2016 r. 
 

Formularze i projekty Uchwał dostępne są: 

 formularze w postaci papierowej udostępnione w Urzędzie Gminy Radziejowice,  

 formularze w formie elektronicznej zamieszczone na stronie podmiotowej gminy w BIP,  

na stronie http://radziejowice.pl/ oraz http://rewitalizacja.radziejowice.pl/ . 

Wypełnione formularze konsultacji można przekazać: 

 osobiście do Urzędu Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice 

 drogą elektroniczną na adres urzad@radziejowice.pl, 

 drogą korespondencyjną na adres:  

Urząd Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice 

 

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim 

społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli 

lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca 

ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu 

oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich. 

 


