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1. Wstęp  

W dniu 5 stycznia 2017 r. ogłoszono, obwieszczeniem Burmistrza Gminy Rydzyna, rozpoczęcie konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne trwały w terminie od 12 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. Informację o konsultacjach 

społecznych zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Rydzyna, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w zakładce „Rewitalizacja” oraz na 

tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.  

Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii społeczności Gminy Rydzyna dotyczącej projektu uchwały 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

2. Podstawy prawne 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1777) zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna. 

3. Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz 

Gminy Rydzyna zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna.  

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogły zapoznać się z dokumentacją  w terminie od dnia 

12.01.2017 r. do dnia 10.02.2017 r.: 

 w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu, 

 na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna pod adresem 

http://www.bip2-rydzyna.065.pl/. 

Uwagi i wnioski do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Rydzynie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna można było składać w w/w terminie: 

 pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, 

 osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu, 

 w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na 

adres e-mail:  rewitalizacja-rydzyna@atmoterm.pl. 
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4. Podsumowanie konsultacji społecznych 

W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono uwagi i opinie do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna jedynie na spotkaniu 

konsultacyjnym. Zestawienie uwag/opinii zostało zawarte w „Informacji podsumowującej przebieg ankietyzacji 

w ramach konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Rydzyna, mającej na celu poznanie opinii i oczekiwań interesariuszy względem 

rewitalizacji, na potrzeby opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rydzyna”. 

 


