OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały
Rady Miasta Przeworska
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Na podstawie art. 6 i 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1777) oraz uchwały Nr XXIX/225/16 Rady Miasta Przeworska z dnia
29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Przeworsk,
Burmistrz Miasta Przeworska
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Przeworska
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 15.12.2016 r. do dnia
15.01.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie
można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie
internetowej przeworsk.um.gov.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
www.przeworsk.bip.info.pl/,
b) drogą elektroniczną na adres e-mail: info@przeworsk.um.gov.pl wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały ws. wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”,
c) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Przeworska, ul. Jagiellońska 10,
37-200 Przeworsk z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały ws.
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”,
d) bezpośrednio do pokoju nr 103 (kancelaria ogólna) w siedzibie Urzędu Miasta
Przeworska w godzinach pracy urzędu.
2. Warsztaty rewitalizacyjne z interesariuszami rewitalizacji. Termin warsztatów:
16.12.2016 r. (piątek), godzina: 8:00, miejsce: sala Ratusza (I piętro), ul. Rynek 1.
3. Spotkanie otwarte z interesariuszami rewitalizacji. Termin spotkania: 9.01.2017 r.
(poniedziałek), godzina: 8:00, miejsce: sala Ratusza (I piętro), ul. Rynek 1.
4. Badanie ankietowe – metoda CATI.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego,
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1,
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność
gospodarczą,
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
6) organy władzy publicznej,
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia
Skarbu Państwa.
Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej
formie niż na formularzu konsultacyjnym lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu
pozostaną bez rozpatrzenia.
Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami dostępne będą
od dnia 15.12.2016 r. do dnia 15.01.2017 r.:
 w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Przeworska w pokoju nr 222 (Referat Rozwoju
Miasta) w godzinach pracy urzędu;
 w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Miejskiej Przeworsk
(www.przeworsk.um.gov.pl)
oraz
Biuletynie
Informacji
Publicznej
http://www.przeworsk.bip.info.pl/.
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.
Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację
zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
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