
 
 

Wolanów, dnia 02.02.2017 r. 

 

Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów 

 

 

Wójt Gminy Wolanów w dniu 20 grudnia 2016 r. zawiadomił o rozpoczęciu konsultacji 

społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Wolanów. 

Przedmiotem konsultacji było wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Gminy Wolanów. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, 

opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Konsultacje przeprowadzone były od 20 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. w formie: 

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostały omówione propozycje 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów, a 

także była możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do 

protokołu. Spotkanie odbyło się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00 w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów 

2. Zbierania uwag ustnych  - uwagi można było składać w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 19 

stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów (pokój nr 12), 

w godzinach pracy Urzędu 

3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza 

zamieszczonego na stronie Gminy Wolanów w Biuletynie Informacji Publicznej - uwagi można 

było składać w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. 

 

Pełna treść zaproszenia, formularz konsultacyjny oraz diagnoza na potrzeby wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wolanów były dostępne: 

1. na stronie Gminy Wolanów w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.wolanow.pl, 

2. w Urzędzie Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów (pokój nr 12). 

 

W terminie składania uwag, tj. od 20 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2017 r. uwagi i wnioski 

można było dostarczyć: 

1. drogą elektroniczną na adres: e.gorska@wolanow.pl  

2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 

26-625 Wolanów, 

3. bezpośrednio do Urzędu Gminy Wolanów, ul. Radomska 20, 26-625 Wolanów, (pokój nr 12), 

w godzinach pracy Urzędu. 

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski, wobec czego nie ma konieczności 

ich rozpatrzenia.  

 

 

Wójt Gminy Wolanów 

/-/ Adam Gibała 


