
O G Ł O S Z E N I E 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych 

Wójt Gminy Zawoja działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października  

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777, z późn. zm.) informuje o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w 

konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023 

 

Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 - 2023  

 

Konsultacje przeprowadzone będą od 27 grudnia 2016 r. do 19 stycznia 2016 r. w formie: 

1. zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza 

konsultacyjnego  

Wypełnione formularze można dostarczyć: 

a. drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@zawoja.ug.pl 

b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Zawoja 34-222 Zawoja 1307, 

c. bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Zawoja, w godzinach pracy tj. pn – czw. 7.30 -16.00, 

pt 7.30 -13.30, 

2. spotkania informacyjnego w dniu 13.01.2017 r. o godz. 18.30 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja 

3. warsztatu diagnostyczno-projektowego – 14 stycznia od 8:30 do 13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Zawoja 

4. ustnie w Urzędzie Gminy Zawoja pok. 12 

5. wywiadów pogłębionych od 09.01.2017 r. do 13.01.2017 r. 

 

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawoja na lata 2017 – 2023 i formularzami zgłoszeniowymi 

do pobrania dostępne są: 

· w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Zawoja www.zawoja.ug.pl· w Biurze 

Obsługi Urzędu Gminy Zawoja lub w pokoju nr 12. 

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje: 

· z datą wpływu przed 27 grudnia  br. oraz po 19 stycznia 2017., 

· niepodpisane, 

· przesłane w innej formie niż na formularzach zgłoszeniowych 

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich 

zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Zawoja oraz tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Zawoja 

 


