
Szanowni Państwo! 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 

Gminy Ożarowice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Ożarowice. Uprzejmie prosimy o przesłanie pytań i opinii 

dotyczących projektu uchwały oraz „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Ożarowice” na formularzu 

konsultacyjnym. 

 

Proponowana uchwała ma duże znaczenie, ponieważ wskazuje obszary, które będą objęte 

procesem rewitalizacji w przyszłości. To istotne, ponieważ wskazanie tych części naszej 

gminy będzie miało konsekwencje m.in. przy pozyskiwaniu funduszy na poprawę jakości 

życia.  

 

Konsultacje społeczne będą prowadzone od dnia 28 listopada 2022 r. do dnia  

28 grudnia 2022 r. 

 

Wypełnione czytelnie formularze prosimy przekazać: 

a. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.ozarowice.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”, 

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Ożarowicach, ul. Dworcowa 15, 

42-625 Ożarowice, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji”, lub 

c. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta urzędu do pok. nr 1 w budynku Urzędu 

Gminy Ożarowice w godzinach pracy Urzędu. 

 

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych 

nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji. 

W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu 

korespondencji do Urzędu Gminy w Ożarowicach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Ożarowice w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Ożarowice 

 

Pytanie 1: Jeśli masz komentarze lub sugestie dotyczące treści projektu uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Ożarowice, to napisz je poniżej. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pytanie 2: Jeśli masz inne komentarze lub sugestie dotyczące obszaru rewitalizacji, 

to napisz je poniżej. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jestem (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi): 

 

Mieszkam: 

 

 mieszkańcem/nką Gminy Ożarowice 
 przedsiębiorcą/ przedsiębiorczynią 
 przedstawicielem/ką organizacji 

pozarządowej lub grupy nieformalnej 
 przedstawicielem/ką jednostki samorządu 

terytorialnego lub jego jednostki 
organizacyjnej 

 przedstawicielem/ką organów władzy 
publicznej 

 na terenie Gminy Ożarowice 
 poza Gminą Ożarowice 
 

 

 

 


