
 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYDZYNA 

z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku 

o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Rydzyna 

 

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji 

dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 12.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r. 

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją  w następujących 

formach: 

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

 na stronie internetowej www.rydzyna.pl, w zakładce „Rewitalizacja Gminy Rydzyna” oraz na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna pod adresem 

www.bip2-rydzyna.065.pl/. 

 

Uwagi i wnioski do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rydzyna można 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 

 

Otwarty formularz konsultacyjny, Ankieta konsultacyjna oraz projekt Gminnego Programu 

Rewitalizacji dostępne będą od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych, tj. od 12.04.2017 r.: 

 w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna, ul Rynek 1, 64-130 Rydzyna 

w pokoju numer 11 oraz sekretariacie w godzinach pracy Urzędu, 

 w wersji elektronicznej na stronie www.rydzyna.pl w zakładce „Rewitalizacja Gminy 

Rydzyna” oraz na stronie www.bip2-rydzyna.065.pl/. 

 

W ramach konsultacji społecznych przewidziano przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, które 

odbędzie się w dniu 20.04.2017 o godzinie 16.00 w Rydzyńskim Centrum Kultury.  

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.  

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.   

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 
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