FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY WIŃSKO O WYZNACZENIU
OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy
Wińsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Przekazujemy kwestionariusz służący do przesłania pytań i opinii dotyczących tego tematu. Podstawą
do wskazania ww. obszarów jest „Diagnoza i delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji gminy Wińsko”. Proponowana uchwała jest istotna, gdyż wskazuje obszary, które będą
objęte procesem rewitalizacji w najbliższych latach. To ważne, ponieważ wskazanie tych, a nie innych,
części naszej gminy będzie miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości
życia.
Zgodnie z projektem uchwały, do obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zaliczono
następujące części gminy:
1. Wińsko – ulice: Tadeusza Kościuszki, Adama Mickiewicza, Polna, Przemysłowa, Robotnicza, Szkolna,
Wincentego Witosa (tylko część zamieszkana), pl. Wolności,
2. Łazy, Kozowo, Rogów Wołowski,
3. Aleksandrowice, Głębowice, Turzany,
4. Budków, Dąbie, Gryżyce, Wyszęcice,
5. Moczydlnica Klasztorna,
6. Rogówek, Grzeszyn, Morzyna, Węglewo.
Konsultacje społeczne będą prowadzone od 17 lutego do 18 marca 2022 r. Opinie, które wpłyną po
tym terminie, nie będą uwzględniane.
Wypełniony formularz prosimy przekazać do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko (pl. Wolności
2, 56-160 Wińsko) lub drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@winsko.pl. W przypadku
dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu korespondencji do
Urzędu Gminy Wińsko.
W razie wątpliwości lub pytań zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem 601 997
773 czynnym od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.00 do 15.00.
Wszelkie informacje o tych konsultacjach można również uzyskać na stronach internetowych:
www.winsko.pl/rewitalizacja lub https://bip.winsko.pl/cms/8499/konsultacje_spoleczne.

1. Jeśli masz komentarze lub sugestie dotyczące treści projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Wińsko, to napisz je poniżej.

2. Jeśli masz inne komentarze lub sugestie dotyczące obszaru rewitalizacji, to napisz je poniżej.

3. Jestem (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi):
☐ mieszkańcem/nką gminy,
☐ przedsiębiorcą/przedsiębiorczynią,
☐ przedstawicielem/ką organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej (np. nierejestrowane koło
gospodyń wiejskich albo po prostu grupa aktywnych mieszkańców),
☐przedstawicielem/ką jednostki samorządu terytorialnego lub jego jednostki organizacyjnej,
☐przedstawicielem/ką organów władzy publicznej
☐ inne, jakie? ………………………………………..

4. Mieszkam:
☐ w miejscowości ……………………………………..…………………………………… (wpisz nazwę),
☐ poza gminą

Dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się opinią!

