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OBWIESZCZENIE 

Wójt Gminy Świerklany działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3, art. 6 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023) informuje o konsultacjach społecznych projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”. 

Konsultacje mają na celu zebranie uwag, wniosków i opinii mieszkańców Gminy Świerklany w sprawie 

projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025”. 

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji określonych 

w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz. 1023),  

w szczególności z terenu sołectwa Jankowice. 

Konsultacje rozpoczynają się 30.08.2017 r. i trwają do 28.09.2017 r. 

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w następujących formach: 

1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag do . 

Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą korespondencyjną na adres urzędu: Urząd Gminy 

Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, drogą elektroniczną na adres: 

projekty@swierklany.pl lub bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy Świerklany, ul. Świerklańska 54, 

Jankowice. 

2. Dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami: 

- I spotkanie: 14.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach,  
przy ulicy Kościelnej 18. 

- II spotkanie: 21.09.2017 r. o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jankowicach,  
przy ulicy Kościelnej 18. 

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji jest udostępniona: 

 na stronie internetowej Urzędu Gminy Świerklany http://www.swierklany.pl/ 

 w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.swierklany.pl/ 

 w siedzibie Urzędu Gminy Świerklany, ul Świerklańska 54, 44-264 Jankowice  

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim 

społeczne. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli 

lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. 



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. 

 


