
 

O B W I E S Z C Z E N I E  

Wójta Gminy Wińsko 

z dnia 10 lutego 2022 r. 
 

 

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) zawiadamiam o rozpoczęciu 

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

 

Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 

Cel konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy  

i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Wińsko. 

 

Termin i formy konsultacji społecznych 

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 17.02.2021 r. do 18.03.2022 r. w następujących formach: 

1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej za pomocą: 

- formularza (tzw. e-formularza) dostępnego na stronie www.winsko.pl; 

- poczty elektronicznej: rewitalizacja@winsko.pl; 

2. Zbieranie uwag w postaci papierowej za pomocą: 

formularza do pobrania ze strony https://winsko.pl/rewitalizacja/ i https://bip.winsko.pl/cms/8499/konsultacje_spoleczne oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wińsko 

w Biurze Obsługi Klienta. 

Formularz będzie możliwy do pobrania od 17.02.2022 r. 

Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Wińsko pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko lub drogą 

elektroniczną na adres: rewitalizacja@winsko.pl. 

3. Zbieranie uwag ustnych przekazanych z wykorzystaniem dedykowanego numeru telefonu; 

Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu 601 997 773 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 8.00 - 15.00. 

4. Spotkanie online w dniu: 10 marca 2022 r. o godz. 17.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną transmisję wizji  

i dźwięku. Link do spotkania zostanie udostępniony na stronie:  https://winsko.pl/rewitalizacja/ i https://bip.winsko.pl/cms/8499/konsultacje_spoleczne. 

5. Debaty w dniach: 3 marca 2022 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Wińsku oraz 17 marca 2022 r. o godz. 16:30 w 

"Garnierówce" - bibliotece klasztornej w Głębowicach. 

Materiały informacyjne, tj.: 

- projekt uchwały Rady Gminy Wińsko w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

- uzasadnienie projektu uchwały (tj. raport diagnostyczny służący wyznaczeniu obszaru kryzysowego na terenie gminy Wińsko, rekomendowanego do 

rewitalizacji); 

- mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

- formularze do zgłaszania uwag; 

udostępnione będą w wersji: 

- elektronicznej na stronie https://winsko.pl/rewitalizacja/ i https://bip.winsko.pl/cms/8499/konsultacje_spoleczne. 

- papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Wińsko pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko. 

 

Sposób informowania o konsultacjach społecznych 

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości: 

- w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.winsko.pl; 

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wińsko www.winsko.pl; 

- na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko przy pl. Wolności 2, 56-160 Wińsko; 

- w „Wiadomościach Lubińskich”; 

- w mediach społecznościowych Urzędu Gminy Wińsko. 

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 18.03.2022 r. 

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Wińsko. 

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 485) oraz zamieszczona na stronie https://winsko.pl/rewitalizacja/   i https://bip.winsko.pl/cms/8499/konsultacje_spoleczne. 

 
 

Wójt Gminy Wińsko 
 

/-/ Jolanta Krysowata - Zielnica 
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