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I. Wstęp  

W związku realizacją działań zmierzających do powołania Komitetu Rewitalizacji Burmistrz  

Szczawna-Zdroju powiadomił i zaprosił interesariuszy1 procesu rewitalizacji do konsultacji 

społecznych projektu Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady 

działania Komitetu Rewitalizacji.  

W dniu 10 lutego 2017 r. na stronie internetowej pod adresem https://www.szczawno-

zdroj.pl/rewitalizacja/40/news/136/entry/2543 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

opublikowano informację o możliwości zgłoszenia propozycji, uwag i opinii w ramach 

prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej  

w Szczawnie-Zdroju w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu 

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Materiały, które stanowiły przedmiot konsultacji społecznych były dostępne od dnia 17 lutego 

2017 r. do 12 marca 2017 r.: 

 w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym 

http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl 

 na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju pod adresem 

 https://www.szczawno-zdroj.pl/rewitalizacja/40/news/136/entry/2551  

 W siedzibie  Urzędu Miejskiego  w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. Nr 5.  

 

II. Cel konsultacji 

Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji1 uwag, opinii i propozycji 

odnośnie proponowanego Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady 

działania Komitetu Rewitalizacji. 

  

                                                 
1
 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w 

szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz 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 inni niż wymienieni w pkt 1 Ustawy o 
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; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6 Ustawy o rewitalizacji, realizujące na obszarze rewitalizacji 
uprawnienia Skarbu Państwa. 

https://www.szczawno-zdroj.pl/rewitalizacja/40/news/136/entry/2543
https://www.szczawno-zdroj.pl/rewitalizacja/40/news/136/entry/2543
http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/
https://www.szczawno-zdroj.pl/rewitalizacja/40/news/136/entry/2551


3 

 

III. Przebieg konsultacji  

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia  

9 października 2015 roku (Dz. U. Z 2015r. Poz. 1777 ze zm.).  Ogłoszenie o konsultacjach zostało 

opublikowane 10 lutego 2017 r. (7 dni przed dniem ich przeprowadzenia). Uwagi, propozycje  

i opinie można było zgłaszać w dniach od 17 lutego 2017 r. do 12 marca 2017 r. (23 dni) przy 

użyciu następujących form tj.: 

1. Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli interesariuszy rewitalizacji 

Spotkanie informacyjne odbyło się 9 marca 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju przy ulicy Kościuszki 17, pokój 27. W trakcie 

spotkania informacyjnego zostały przedstawione proponowane zasady wyznaczania składu 

oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Następnie uczestnicy spotkania mieli 

możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag, propozycji i opinii do przedmiotu 

konsultacji.  

2. Zbieranie uwag ustnych 

Uwagi, propozycje i opinie w formie ustnej można było  zgłaszać w trakcie i po spotkaniu  

z wykorzystaniem grup przedstawicielskich interesariuszy rewitalizacji.  

3. Zbieranie uwag, propozycji i opinii w formie papierowej lub elektronicznej 

 Uwagi, propozycje i opinie można było  zgłaszać:  

a. w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego na 

stronie https://szczawno-komitet.webankieta.pl/    

b. w formie papierowej za pośrednictwem wydrukowanego formularza konsultacyjnego, 
który następnie należało złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 
17, pok. Nr 5. 

 

IV. Zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem  

W trakcie trwania konsultacji wniesiona została 1 uwaga – propozycja wprowadzenia 

kadencyjności Komitetu Rewitalizacji. Uwaga została uwzględniona. Kadencję Komitetu 

zaproponowano na okres 3 lat. W takim kształcie projekt uchwały został przekazany do Rady 

Miejskiej w Szczawnie-Zdroju. 

https://szczawno-komitet.webankieta.pl/

