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FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

w  przedmiocie projektu uchwały Rady Gminy Siennica Różana w sprawie wyznaczenia obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Siennica Różana 

 

Wprowadzenie: 

Zgodnie z art. 10 ust.  2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie 

może byd większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby 

mieszkaoców gminy. Obszar rewitalizacji może byd podzielony na podobszary, w tym podobszary 

nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Zaproponowany w projekcie uchwały obszar rewitalizacji 

gminy Siennica Różana zajmuje łącznie 152,14 ha (ok. 1,55% powierzchni gminy) i zamieszkuje go 909 

osób, co stanowi 22,32 % mieszkaoców gminy Siennica Różna i na który składa się sołectwo Siennica 

Różana – w  granicach zgodnych z załącznikiem mapowym. 

 

DANE OSOBY BIORĄCEJ UDZIAŁ W KONSULTACJACH 

Imię i nazwisko 
lub nazwa 
instytucji / 
organizacji: 

 
 

Adres 
korespondencyjny: 

 
 

Telefon 
kontaktowy: 

 
 

Adres e-mail: 
 
 

 
 

Reprezentuję poniższą grupę interesariuszy rewitalizacji (właściwe zaznaczyd znakiem „X”  w ): 
 

 mieszkaniec projektowanego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

 mieszkaniec gminy Siennica Różana poza obszarem zdegradowanym i obszarem rewitalizacji 

 właściciel, użytkownik wieczysty, podmiot zarządzający nieruchomościami znajdującymi się na 
projektowanym obszarze rewitalizacji 

  podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzid na obszarze gminy działalnośd gospodarczą 

  podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzid na obszarze gminy działalnośd społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne 

 jednostka samorządu terytorialnego / jednostka organizacyjna 

 organ władzy publicznej 

 inny podmiot, tj. ………………………………………………………………………….. 
 

UWAGI, OPINIE, PROPOZYCJE  

1. Rozdział odpowiedniego dokumentu, numer strony, konkretny zapis wymagany zmian: 
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2. Proponowana zmiana: 

 

 

 

3. Uzasadnienie: 

 

 

 

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodnie z art. 13 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zapoznałem się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do 

Formularza konsultacji społecznych. 

  

……………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 
(data) (czytelny podpis) 

 

 

Załącznik: 

- klauzula informacyjna gminy Siennica Różana 

 

  


