
Mszczonów, dnia 19 kwietnia 2016 roku 

BURMISTRZ  MSZCZONOWA 

 

OBWIESZCZENIE 

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu diagnozy służącej 

wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Mszczonowa 

 

 

Na podstawie Uchwały Nr XX/142/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 24 lutego 

2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta 

Mszczonowa na lata 2016-2023 zawiadamiam o wyłożeniu w dniu dzisiejszym do 

publicznego wglądu w/w projektu diagnozy. 

 

Projekt diagnozy w wersji elektronicznej został udostępniony na stronach 

internetowych www.bip.mszczonow.pl oraz www.mszczonow.pl , zaś w wersji 

papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, Plac Piłsudskiego 1, w pok. 

nr 21, w dniach pracy Urzędu w godz. od 900 do 1500 w okresie od dnia 19 kwietnia 

2016 roku do dnia 20 maja 2016 roku. 

 

Formy prowadzenia konsultacji społecznych będą następujące: 

1) zbieranie uwag i wniosków do projektu diagnozy w postaci elektronicznej na 

adres e-mail urzad.miejski@mszczonow.pl lub w postaci papierowej w biurze 

podawczym Urzędu (parter), 

2) wypełnienie ankiety, której wzór w wersji elektronicznej został udostępniony na 

stronach internetowych www.bip.mszczonow.pl oraz www.mszczonow.pl , zaś 

w wersji papierowej został udostępniony w biurze podawczym Urzędu, w 

Gminnym Centrum Informacji i w szkołach na terenie Mszczonowa, 

3) spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 

2016 roku o godz. 1900 w Mszczonowskim Ośrodku Kultury (sala kinowa), na 

które wszystkich interesariuszy zapraszam. 

 

Interesariuszami rewitalizacji są: 

1) mieszkańcy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty 

zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze Mszczonowa, w 

tym spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe; 

2) mieszkańcy miasta inni niż wymienieni w pkt 1); 

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta 

działalność gospodarczą; 

4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

6) organy władzy publicznej; 

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

uprawnienia Skarbu Państwa. 
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Uwagi i wnioski dotyczące projektu diagnozy oraz wypełnione ankiety należy złożyć w 

wersji elektronicznej na adres e-mail urzad.miejski@mszczonow.pl lub w wersji 

papierowej w biurze podawczym Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 

maja 2016 roku do godz. 1500.  

Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza 

Mszczonowa. 

Informacja o sposobie rozpatrzenia uwag oraz przebiegu konsultacji zostanie 

opublikowana na stronach internetowych www.bip.mszczonow.pl oraz 

www.mszczonow.pl i na żądanie osób zainteresowanych będzie dostępna w siedzibie 

Urzędu w pok. 21. 

 

 

Józef Grzegorz Kurek 

Burmistrz Mszczonowa 
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