
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne 
projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów  

wraz z załącznikami 

 

 Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  

(Dz. U z 2021 r. poz. 485) oraz zgodnie z Obwieszczeniem z dnia 28.09.2021 w sprawie 

rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta  

i Gminy Staszów przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady 

Miejskiej w Staszowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów wraz z załącznikami, które miały na celu 

zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 28.09.2021 r. do dnia 28.10.2021 r.  

w następujących formach: 

1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz i wniosków w formie 

papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl wpisując w tytule 

„Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”. 

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie,  

ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – 

projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów”. 

c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie 

w godzinach pracy Urzędu 

2. Spotkania otwartego z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów, które odbyło się  

w dniu 27.10.2021 r. oraz spotkania z Radnymi Rady Miejskiej, Sołtysami  

i Zarządcami Osiedli w dniu 28.10.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie – 

sala konferencyjna. Na spotkaniu przedstawiona została propozycja wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zapewniona została 

możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii. 

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta i Gminy  

w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów w sekretariacie w godzinach pracy 

Urzędu. 

 

 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych 

ww. projektu uchwały wraz z załącznikami, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed 

rozpoczęciem konsultacji, tj. w dniu 20.10.2021 r. w następujących formach: 

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 

(www.bip.staszow.pl), 

- na stronie internetowej Miasta i Gminy Staszów (www.staszow.pl), 

- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy  

w Staszowie. 



 Formularz zgłaszania uwag oraz projekt ww. uchwały wraz z załącznikami,  

tj. Diagnozą potrzeb wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

na terenie Miasta i Gminy Staszów, mapą poglądową wyznaczonego obszaru 

zdegradowanego na terenie Miasta i Gminy Staszów i mapą poglądową wyznaczonego 

obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów, dostępne były od 28.09.2021 r.: 

- w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 

31, 28–200 Staszów w sekretariacie, w godzinach pracy Urzędu, 

- w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Miasta i Gminy Staszów 

(www.staszow.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji 

Publicznej (www.bip.staszow.pl). 

 

 Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu uchwały wraz z załącznikiem było 

spotkanie otwarte z mieszkańcami Miasta i Gminy Staszów oraz spotkanie z Radnymi Rady 

Miejskiej, Sołtysami i Zarządcami Osiedli, które odbyły się kolejno w dniach 27.10.2021 r. 

oraz 28.10.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie – sala konferencyjna. W obu 

spotkaniach wzięło udział łącznie 49 osób.  

 Podczas spotkań przedstawiona została propozycja granic obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji oraz metodologia ich wyznaczenia. Uczestnicy mieli możliwość 

przedstawienia swoich wniosków, a następnie dyskutowali m.in. nad przedstawionymi 

propozycjami dotyczącymi obszarów. 

 

 W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie łącznie wpłynęły  

4 wypełnione formularze składania uwag do projektu uchwały z załącznikami. Formularze 

podpisane były czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz złożone zostały w wyznaczonym 

terminie w formie formularza konsultacyjnego. Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych 

uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego 

wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został  

w załączniku 1. 

 W związku ze specyfiką zgłoszonej uwagi dotyczącej obszaru rewitalizacji, 

uzupełniono dokument: Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Staszów. 
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