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Szanowni Mieszkańcy! 

Wójt Gminy Solina zaprasza  

do udziału w konsultacjach społecznych uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy  Solina na lata 2016-2022 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777),  Wójt 

Gminy Solina zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do udziału  

w konsultacjach projektu   

„Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Solina na lata 2016-2022 

Termin konsultacji: od  29.04.2017 r. do  29.05. 2017 r. do godz. 15:30. 

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

• mieszkańcy Gminy Solina  

• mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości 

i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze; 

• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; 

• podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, 

w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

• organy władzy publicznej; 

• inne podmioty.  

Forma konsultacji: 

1. Wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 i skierowanie do 
zbieranie uwag i opinii formie papierowej oraz elektronicznej w wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego.  

Wypełnione formularze można dostarczyć drogą elektroniczną na adres: 

na adres: urzad@esolina.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Solinie z/s w 
Polańczyku ul. Wiejska 2 38-610 Polańczyk z dopiskiem „Rewitalizacja gminy” od 05.05.2017r. do 
29.05.2017 r.  

2. udział w warsztatach, które odbędą się w dniu  24 .05.2017r.godz.11.00, w  Urzędzie Gminy 
dyskusja ; 

3. przeprowadzenia badań ankietowych wśród uczestników warsztatów.  



 2 

 

W załączeniu materiały tj. 

 projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Solina  na lata 

2016-2022   

 projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Solina na lata 2016-2022   

 formularz konsultacyjny  

 

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych 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. 

Nie przedstawienie 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. 

 

Wójt Gminy Solina  


