
Wójt Gminy Gołcza zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących 

projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów 

rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza 

(uchwała Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23.05.2016 r.) 
 
 

 W związku ze zgłoszonymi w trakcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Gołcza uwagami dotyczącymi zwiększenia zasięgu obszarów rewitalizacji 

wyznaczonych uchwałą Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23.05.2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszarów zdegradowanych i rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza, na podstawie art. 11 

ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 r. poz. 

1777), Wójt Gminy Gołcza, informuje o terminie konsultacji społecznych w sprawie projektu 

zmiany uchwały Nr XXII/124/16 Rady Gminy Gołcza z dnia 23.05.2016 r. dotyczącej 

wyznaczania obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza. 

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 29.10.2016 do 28.11.2016 r. w formie:  

1. Zbierania uwag w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego. Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 

konsultacje.spoleczne@golcza.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Gołcza, 

Gołcza 80; 32-075 Gołcza, 

2. Z wykorzystaniem grup przedstawicielskich (sołtysów i radnych), którzy przeprowadzą 

konsultacje społeczne dotyczące zasięgu podobszarów rewitalizacji w ramach poszczególnych 

wyznaczonych podobszarów zdegradowanych, 

3. Ankiet, wypełnioną ankietę przesłać można na adres: konsultacje.spoleczne@golcza.pl lub 

drogą korespondencyjną: Urząd Gminy Gołcza, Gołcza 80; 32-075 Gołcza, 

4. Zbierania uwag ustnych, osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest 

Pan Tomasz Błaut, Urząd Gminy Gołcza, Gołcza 80; 32-075 Gołcza, pokój nr 13,  

w godzinach pracy urzędu, 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:  

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. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyznaczania obszarów 

zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Gołcza (uchwała Nr XXII/124/16 

Rady Gminy Gołcza z dnia 23.05.2016 r.), formularz konsultacyjny  

i ankieta dostępne będą od 29.10.2016 do 28.11.2016 r.: 
 

− w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gołcza, 

− na stronie internetowej Gminy Gołcza, 

− w Urzędzie Gminy Gołcza, pokój nr 13 w godzinach pracy urzędu. 

 Uwagi: 

1. Niezwłocznie po zakończeniu 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, 

2. 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. 


