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Bojszowy, dnia 13.04.2017 r. 

ZP1.042.1.2017 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

WÓJTA GMINY BOJSZOWY 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji  

Gminy Bojszowy na lata 2017-2022” 

 

Działając na podstawie art. 5 oraz art. 17 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) oraz art. 49 kpa (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)  

zawiadamiam 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy 

na lata 2017-2022. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców i innych interesariuszy 

rewitalizacji odnośnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022. 

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 23 maja 2017 r. w następujących 

formach: 

a) zbieranie uwag w postaci papierowej i złożenie ich w Urzędzie Gminy w Bojszowach lub w postaci 

elektronicznej przez wypełnienie formularza i przesłanie go na adres poczty elektronicznej: 

wojt_bojszowy@pro.onet.pl; 

b) spotkania otwarte dla mieszkańców, umożliwiające omówienie i ocenę propozycji wyznaczenia 

obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag 

oraz składanie ich do protokołu: 

 22 maja 2017 r. od godz. 16:00 do godz. 17:00 w Jedlinie – świetlica w kaplicy 

przy ul. Księdza Grycmana 8, 

 22  maja 2017 r. od godz. 17:30 do godz. 18:30 w Bojszowach – sala narad w Urzędzie 

Gminy przy ul. Gaikowej 35, 

 22 maja 2017 r. od godz. 19:00 do godz. 20:00 w Bojszowach Nowych – budynek Ochotniczej 

Straży Pożarnej przy ul. Ruchu Oporu 100; 

c)   zbieranie uwag ustnych w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, 

Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 w godzinach pracy. 

 

Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022” wraz z formularzem 

zgłaszania uwag będą dostępne od 28 kwietnia 2017 r.: 

 na stronie internetowej www.bojszowy.pl w zakładce „Rewitalizacja” oraz w Biuletynie 

http://www.bojszowy.pl/
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Informacji Publicznej w zakładce „Konsultacje społeczne” 

 w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, 

pok. nr 8 w godzinach pracy. 

 

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 

 z datą wpływu przed dniem 28 kwietnia 2017 r. oraz po 23 maja 2017 r.; 

 w przypadku braku danych o zgłaszającym na formularzu zgłaszania uwag; 

 przesłanych w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag (za wyjątkiem uwag ustnych 

bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkań otwartych 

dla mieszkańców, bądź zgłaszanych w Urzędzie Gminy Bojszowy w Referacie Zamówień 

Publicznych, Umów, Rozwoju i Promocji, pok. nr 8 w godzinach pracy). 

 
 
 

Wójt Gminy Bojszowy 

Henryk Utrata  

 
 

 
 
Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.), są w szczególności:  
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, 
b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi 

się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 
c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; 
d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt. a); 
e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 
f) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym 

organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 
g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 
h) organy władzy publicznej; 
i) podmioty, inne niż wymienione w pkt. h, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu 

Państwa. 
 


