
 

 

 

 

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  

ORAZ SPOTKANIA OTWARTEGO DOTYCZĄCEGO  

PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY WOLANÓW  

 

Wójt Gminy Wolanów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, 
Przedsiębiorców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych 
prezentujących założenia dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów. W celu wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji została sporządzona diagnoza negatywnych zjawisk 
o charakterze społecznym, gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno – przestrzennym i 
technicznym.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez 
interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. 

Celem podjętych prac są działania na rzecz rewitalizacji, które pozwolą na osiągnięcie m.in. 
co najmniej jednego z poniżej wymienionych następujących efektów: 

 wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne, 

 zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego (związanego m.in.  z oddaleniem od 
rynku pracy, degradacją obszaru, niewystarczającym dostępem do dobrej jakości, niedrogich 
usług społecznych) w tym przez poprawę warunków uczestnictwa osób w trudnej sytuacji w życiu 
społecznym i gospodarczym, 

 wzrost zatrudnienia, 

 ożywienie gospodarcze, wzrost potencjału gospodarczego między innymi poprzez wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości. 

Szczegółowe dane w zakresie wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
zawarte są w opracowanej dokumentacji, która będzie dostępna do wglądu i konsultacji społecznych 
w Urzędzie Gminy Wolanów (pokój nr 12) w godzinach pracy Urzędu Gminy od dnia 20 grudnia 2016r. 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją 
i przedstawienie własnych uwag i projektów w terminie od 20 grudnia 2016 r do 19 stycznia 2016 r. 
Zapraszamy również na spotkanie otwarte dotyczące opracowanej dokumentacji. Spotkanie 
odbędzie się 20 grudnia o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów.  

Wójt Gminy Wolanów zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o aktywny udział 
w spotkaniu i współdecydowanie o podjętych projektach. Osoba zajmująca się sprawami rewitalizacji 
w Urzędzie Gminy Wolanów to Pani Edyta Górska – tel. (48) 618 60 51 w. 36, adres e-mail 
e.gorska@wolanow.pl 
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