
Zarządzenie Nr 40/2023 
Wójta Gminy Adamów 
z dnia 6 marca 2023r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, 
opinii i propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Adamów 

o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 
gminy Adamów 

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 pkt. 4 
ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) 
w związku z art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz uchwały Rady Gminy 
Adamów nr XVII/158/17 z dnia 10 lutego 2017r. oraz uchwały Rady Gminy Adamów 
nr XV/142/16 z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Adamów zarządza się, co 
następuje: 

§ 1 -
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej 

konsultacjami, dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Adamów w sprawie 
uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy 
Adamów. 

2. Załącznik do ww. uchwały stanowią: mapy obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji gminy Adamów stanowiące załącznik nr 1 do uchwały oraz diagnoza 
służącą wyznaczeniu tych obszarów stanowiąca załącznik do uzasadnienia 
niniejszej uchwały. 

3. Konsultacje będą prowadzone zgodnie z następującymi wytycznymi: 
1) Cel i przedmiot konsultacji: 
Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców gminy Adamów 
w przygotowaniu dokumentów dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy 
Adamów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 
gminy Adamów. Projekt uchwały wraz z załącznikami zostanie opublikowany na 
stronie BIP https://www.adamow.bip.gmina.pl i na stronie 
https://www.adamow.gmina.pl w dniu rozpoczęcia konsultacji. 

2) Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 
Konsultacje społeczne potrwają od 14 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. 

3) Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach: 
a) ogólnogminny - uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy gminy 

Adamów, 
b) środowiskowy - dotyczący interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 

2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
4) Formy przeprowadzenia konsultacji: 
a) zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, 
poprzez wypełnienie formularza (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia) dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Adamów 
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https://www.adamow.bip.qmina.pl i na stronie https://www.adamow.qmina.pl  
oraz dostępnego w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, 
Adamów 11 b, 22-442 Adamów. Wypełnione i podpisane formularze należy 
złożyć: 
- drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl, 
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11 b, 

22-442 Adamów 
- osobiście w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11 b, 22-442 Adamów, w 

sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-piątek: od 
godz. 700 do godz. 1500; 

b) zbieranie do protokołu uwag ustnych (Załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia): 

osobiście w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11 b, 22-442 Adamów, 
w pok. 2 w godz. od 700do 1500 lub telefonicznie pod nr 84 6186 102 w 
godzinach od 700 do 1500; 

c) anonimowa ankieta on-line (wzór stanowi Załącznik nr 3 do zarządzenia) 
dostępna na stronie BIP Urzędu Gminy Adamów: 
https://www.adamow.bip.qmina.pl i ną stronie https://www.adamow.qmina.pl 

d) spotkanie rewitalizacyjne organizowane w formie stacjonarnej lub online. 
Informacja o otwartym spotkaniu rewitalizacyjnym zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Adamów 
https://www.adamow.bip.qmina.pl i na stronie https://www.adamow.qmina.pl  
na minimum 7 dni przed planowanym spotkaniem; 

e) nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 
- z datą wpływu przed 14 marca 2023 r. oraz po 12 kwietnia 2023 r., 
- niepodpisane imieniem i nazwiskiem, 
- przesłane/złożone w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym 

(z wyjątkiem uwag ustnych zgłaszanych do protokołu bądź propozycji 
i opinii zgłoszonych w trakcie otartego spotkania z interesariuszami 
rewitalizacji). 

5) Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: 
Wójt Gminy Adamów 

6) Termin i forma przekazania mieszkańcom informacji o wynikach 
konsultacji: 
Wyniki przedmiotowych konsultacji zostaną przedstawione w sprawozdaniu, 
które zostanie zamieszczone w terminie do 60 dni od zakończenia konsultacji: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów: 

https://www.adamow.bip.qmina.pl 
b) na stronie internetowej: https://www.adamow.qmina.pl 
c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 2 . 

Niniejsze zarządzenie publikuje się: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Adamów: 

https://www.adamow.bip.qmina.pl 
2) na stronie internetowej: https://www.adamow.qmina.pl 
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 
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§ 3 . 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4 . 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

W <>J T 

mgr i Szykuła 


