Gminny Program Rewitalizacji Gminy Mof ki

Podsumowanie konsultacji spolecznych. Raport
elektronicznej.

ze zbieranie uwag

w

postaci papierowej lub

Temat konsultacji spolecznych:

￨

Zgodnie z art. 5a ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U- 2015
r. poz.446l oraz art. 11 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r.
poz. U77l w procesie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Mofki odbyly siq konsultacje
spoleczne projektu uchwaly Rady Miejskiej w Mofkach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
oraz obszaru rewitalizacji Gminy Motiki.

Przedmiot i cel konsultacji spolecznych:
Przedmiotem konsultacji byl projekt uchwaly Rady Miejskiej w Mofikach w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego iobszaru rewitalizacji. Konsultacje mialy na celu przedstawienie Interesariuszom
rewitalizacji ww. projektu uchwaly oraz zebranie opinii, propozycji, uwag odno6nie wyznaczenia na
terenie gminy Moriki obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Do udzialu w konsultacjach zostali
zaproszeni wszyscy interesariusze.

lll,

Czas

IV.

Spos6b zbierania uwag:

trwania konsultacji:25 marca 2Ot7 r.do 24 kwietnia 2017 t

Uwagi i wnioski za pomocq formularz moina bylo zloiyd drogq:

v,

lub na biuro podawcze, elektronicznq (na

-

korespondencyjnq na adres urzqdu
cyfo rwademokracja.pl),

-

mailowE (na adres mailowy sekretariat@um-monki.ol).

portalu

lnformowanie o konsultacjach spolecznych:
prowadzonych konsultacjach zostaly opublikowane w Biuletynie lnformacji
Publicznej, na stronie internetowej urzQdu (um-monki.pl), na tablicy ogloszef oraz na portalu

lnformacje

o

Cyfrowa Demokracja.pl.

Wszystkie niezbqdne informacje: proiekt Diognozy, proiekt uchwoly w sprowie wyznoczenio
obszoru zdegrodowonego oroz obszoru rewitolizocji Gminy Moiki, formularz zgtoszenia uwog,
mopo obszoru zdegrodowonego rewitdlizocii, Zorzqdzonie Burmistrzo oroz ogloszenie
Burmistrzo zostaly byly dostqpne w Biuletynie lnformacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzqdu (um-monki.pl), w Urzqdzie Miejskim oraz na portalu CyfrowaDemokracja.pl.
lnformacje o zamiarze przeprowadzenia konsultacji 2a pomocq formularza zostaly zamieszczone
w ww. miejscach 17 marca zoLT t. (7 dni przed ich rozpoczqciem).

i

uwagi zgloszone w postaci papierowei lub elektronicznel:
W procesie konsultacji wplynqly dwa formularze konsultacyjne.
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Uzasadnienie
(uwzglqdniona,

nieuwzglqdniona wraz

z

uzasadnieniem
Proszq o wylqczenie dzialki nr 7769/74

znajdujqcej

Uwaga uwzglqdniona

siQ ptzy al.

Wojska
Polskiego 56A. Na tej dzialce powstaje

Niepubliczne Przedszkole
Andrzej

24.04.2017

Purta

i

trwajq

Proszq o przesuniqcie granic wtaz z
zajqciem dzialek 732512, L324/3 przy
al. Wojska Polskiego po bytej Unitra.

Ponadto dzialkq

180 przy

al.

Niepodleglo6ci oraz dzialki 7227, 1229,

1237, 1232 sE

to

dzialki przy

ul.

Dworcowej. Wszystkie te dzialki w/w
sq zdegradowane i na wiqkszo6ciz nich
sq rozwalajqce siq budynki

Uwaga

nieuwzglqdniona. Na
wskazanych dzialkach

podjqte

sq dzialania

sluiqce poprawie stanu

istniejqcego.

Obszar

zdegradowany

i

rewitalizacji obejmuje
tereny wyznaczone na
podstawie

szczeg6lowych analiz
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