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OBWIESZCZENLE
Burmistrza Knyszyn a z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zgodniezart.6iart. 11 ust.3ustawyzdnia9październka2015r.orewitalizacji
(Dz. U. poz. 1777 z poźn. zm.) Burmistrz Knyszyna zawiadamia, że w dniach od 19
kwietnia 2017 r. do 19 maja 2017 r. przeprowadzone zostartąkonsultacje społeczne projektu
uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie wznaczenia obszaru zdegradowanego i
o bszaru r ew italizacji.

PĄekt uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie wyznaczęnia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitaltzacji wraz z załącznkami dostępny będzie na stronie
www,kn}rsz}rn.pl, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.um.knyszyn.wrotapodlasia.pll w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Miasta i
Gminy Knyszyn) orazwUrzędzie Miejskim w Knyszynie, pok.11.

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Knyszynie w sprawie

Wznaczęnia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji będą przęprowadzone w
następujących fo rmach :

1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z
wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypehrione czytelnie formularze będzie
można dostarczyć:

a, drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@knyszyn.pl wpisując w
tytule ,, Konsultacje społeczne obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji"

b. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul. Rynek
39, I9-I20 Knyszyn, z dopiskiem: ,,Konsultacje społeczne obsząru
zde gradowanego i ob szaru rewitalizacj i "

c. bezpośrednio do pokoju nr 1l wUrzędzie Miejskim w Knyszynie w godzinach
pracy Urzędu.

2. Spotkanie otwartę z interesariuszamirewitalizacji, umożliwiające omówięnię zasad
wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rcwtta|izacji gminy Knyszyn atakże
przedstawienie uwag, opinii w formie dyskusji iwarsztatów. Szczegółowy termin i
miejsce podane zostanq co najmniej 7 dni kąlendarzowych przed planowanym
spotkaniem.

3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budyŃu Urzędu Miejskiego w Knyszynie, ul.
Rynek 39, |9-120 Knyszyn w pok. 11 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi do projektu uchwaĘ można składać w terminie 19 kwietnia - 19 maja 2017 r.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działańa na
r ze cz \okalnej sp o łe c zno ś c i, pr ze str zeni i g o spo dark i.

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

l) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i
podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
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spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mięszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2) mieszkańcy gminy inniniZ wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamieruające prowadzić na obszarze
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarzę
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organżacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niz wymienione w pkt 6, rcaliztljące na obszarzę ręwitaIizacji uprawnienia
skarbu państwa.

Burmistrz Knyszyna zaprasza wszystkich mieszkańców i pozostaĘch intęręsariuszy do
udziafu w konsultacjach.
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Gminy dziaŁalność
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