
 

 

OBWIESZCZENIE 

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE DIAGNOZY NA POTRZEBY 

WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI 

 NA TERENIE GMINY PYZDRY 

Burmistrz Pyzdr zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry. Przedmiotem konsultacji jest 

wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry, który został 

zaproponowany w diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy 

rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

 

Konsultacje przeprowadzone będą od 27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. w formie: 

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry, 

a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do 

protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2017 r. o godzinie 15:00 w sali narad 

Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry. 

2. Zbierania uwag ustnych - uwagi można składać w okresie od 27 marca 2017 r. do 

10 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 

(pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu, 

3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza 

zamieszczonego na stronie internetowej: www.pyzdry.pl - uwagi można składać w okresie od 

27 marca 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r.  

 

Formularz jest dostępny jako załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można 

dostarczyć: 

1. drogą elektroniczną na adres: admin@pyzdry.pl. 

2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 

Pyzdry. 

3. bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry (pokój 

nr 10), w godzinach pracy Urzędu. 

 

Formularz konsultacyjny oraz diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Pyzdry jest dostępny: 

1. na stronie internetowej: www.pyzdry.pl, 

2. Urzędzie Miejskim w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry (pokój nr 10). 

 

         

Burmistrz Pyzdr 

/-/Przemysław Dębski  


