
 

 

PP.67271.73.2016.MB                                     Mosina, dnia 9  listopada 2016 r. 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

Zgodnie z art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Mosina zawiadamia, Ŝe w dniach od 17 

listopada 2016 r. do 16 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.  

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z załącznikami dostępny będzie na stronie 

www.mosina.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

http://bip.mosina.wokiss.pl oraz w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa 

Urzędu Miejskiego w Mosinie, Biurze Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi 

Urzędu Miejskiego w Mosinie, Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.  

W ramach konsultacji przewidziano następujące formy: 

• zbieranie uwag w postaci papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miejski w 

Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, z dopiskiem: konsultacje projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji) 

• zbieranie uwag w postaci elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia 

formularz moŜna wysłać na adres: rewitalizacja@mosina.pl lub wypełnić 

elektronicznie: link do formularza: https://www.ankietka.pl/ankieta/245028/mosina-

formularz-uwag-do-obszaru-zdegradowanego-i-rewitalizacji.html) 

• 2 spotkania z interesariuszami (dnia 1 grudnia 2016r. w Sali Reprezentacyjnej w 

Mosińskim Ośrodku Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina, godz. 17
oo

 oraz dnia 8 



 

 

grudnia 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Krośnie, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno, 

godz. 17
oo

) 

• organizacja grupy fokusowej (zogniskowany wywiad grupowy), 

• badanie ankietowe – metoda CATI. 

Uwagi do projektu uchwały moŜna składać w terminie do dnia 16 grudnia 2016 r. 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki.  

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, uŜytkownicy wieczyści nieruchomości i 

podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa 

społecznego; 

2) mieszkańcy gminy inni niŜ wymienieni w pkt 1; 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność 

gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

7) podmioty, inne niŜ wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia 

Skarbu Państwa. 

 

Burmistrz Gminy Mosina zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do 

udziału w konsultacjach. 


