
Konsultacje społeczne projektu uchwały 

Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica 

________________________________________________________________ 

 

Obwieszczenie Burmistrza Drzewicy 

Burmistrz Drzewicy 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485, z 2023r. poz. 28) powiadamia o rozpoczęciu 

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica  

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla gminy Drzewica. 

Konsultacje mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów 

dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii 

dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczania obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji w Gminie Drzewica. 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 24.03.2021 r. do 25.04.2023 r. 

w następujących formach: 

1) zbierania uwag, propozycji i opinii w wersji papierowej i elektronicznej 

z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej  

www.drzewica.pl  

2) warsztatów stacjonarnych przeprowadzonych w dniu 28 marca 2023 r. dla osób 

zapisanych przez formularz elektroniczny w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego 

w Drzewicy ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, godz. 14:00, z możliwością 

przeprowadzenia konsultacji on-line dla osób chętnych; 

3) zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania 

opinii jest pracownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Rozwoju Lokalnego i Promocji  

tel. 48 375 7983 

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz 

z mapką przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

na terenie Gminy Drzewica wraz z formularzem konsultacyjnym będą udostępnione od 24 

marca 2023 r. do 25 kwietnia 2023 r. na stronie internetowej www.drzewica.pl, w zakładce 

Konsultacje Społeczne w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.drzewica.pl , w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Drzewicy w Referacie Funduszy Zewnętrznych Rozwoju Lokalnego 

i Promocji. 

Uwagi zgłoszone przed dniem 24 marca 2023 r. i po 25 kwietnia 2023 r. nie będą rozpatrywane, 

oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu konsultacyjnym za wyjątkiem 

uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie warsztatów. 

 

http://www.drzewica.pl/
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Materiały informacyjne, tj. 

• projekt uchwały Rady Miejskiej w Drzewicy w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzewica wraz z uzasadnieniem; 
• mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Drzewica; 
• analiza wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy 

Drzewica 
• wersja elektroniczna formularza konsultacyjnego udostępniona zostanie na stronie 

www.drzewica.pl oraz na stronie www.bip.drzewica.pl w zakładce Konsultacje 

społeczne w terminie trwania konsultacji społecznych tj. od dnia 24.03.2023 r. do 

25.04.2023 r. 

• wersja papierowa formularza konsultacyjnego będzie dostępna w Referacie Funduszy 

Zewnętrznych Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miejskiego w Drzewicy w 

terminie trwania konsultacji społecznych tj. od dnia 24.03.2023 r. do 25.04.2023 r. 
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