
Raport z konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji w mieście i gminie Końskie 
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Przedmiotem konsultacji był projekt zmiany Uchwały nr XLVI/437/2022 Rady Miejskiej 

w Końskich z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji w mieście i gminie Końskie. Konsultacje miały na celu zebranie  

od interesariuszy rewitalizacji uwag i propozycji odnośnie projektu uchwały. 

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 14 listopada do dnia 14 grudnia 2022 r. 

Projekt zamiany uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym został udostępniony w dniu  

14 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w zakładce „Strefa Obywatela – Program 

Rewitalizacji”. Od tego dnia był również dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta  

i Gminy w Końskich. 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Końskie o trwających konsultacjach było 

umieszczone: na tablicach ogłoszeń w siedzibie i przed Urzędem Miasta i Gminy w Końskich 

oraz na stronie internetowej UMiG – w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Końskich  

oraz w zakładce „Strefa Obywatela – Program Rewitalizacji”. 

Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji; właściciele, użytkownicy wieczyści 

nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 

w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego; mieszkańcy gminy spoza obszaru rewitalizacji; 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 realizujące na obszarze rewitalizacji 

uprawnienia Skarbu Państwa. 

Konsultacje przeprowadzono w formie: 

1. spotkania w formule on-line na platformie ZOOM  

2. zbierania uwag w wersji elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego 

3. zbierania uwag w wersji papierowej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego  

4. zbierania uwag ustnych w trakcie dyżuru  

 

Ad. 1. Spotkanie konsultacyjne 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu konsultacyjnym on-line wyznaczonym  

na 28 listopada 2022 r. musiały zgłosić do dnia 24 listopada 2022 r., na wskazany  

w obwieszczeniu adres e-mail, chęć udziału w spotkaniu. 

Z możliwości tej nikt nie skorzystał.  
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Ad. 2 i 3. Zbieranie uwag w wersji elektronicznej i papierowej  

- zbieranie uwag w wersji elektronicznej odbyło się z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego (do pobrania od 14 listopada 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji 

Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa 

Obywatela – Program Rewitalizacji”). 

-  zbieranie uwag w wersji papierowej odbyło się z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego (do pobrania od 14 listopada 2022 roku ze strony Biuletynu Informacji 

Publicznej lub ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich z zakładki „Strefa 

Obywatela – Program Rewitalizacji” lub do pobrania w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich). 

We wskazanym terminie nie wpłynęły uwagi. 

Ad. 4. Zbieranie uwag ustnych w trakcie dyżuru  

Kolejną z form konsultacji społecznych projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście i gminie Końskie było zbieranie 

uwag ustnych w trakcie dyżuru pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, który został 

wyznaczony na 23 listopada 2022 r. w godzinach 12.30-15.30.  

Z możliwości tej nikt nie skorzystał.  

 

 

 

 

 


