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Formularz konsultacyjny 
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na lata 2017-2023 

dotyczący wyznaczenia obszaru rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe 

Zgodnie z zapisami Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r. obszar rewitalizacji to obszar 
obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją 
negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się 
prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% 
powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  

Proponowany obszar rewitalizacji na terenie Gminy Miejsce Piastowe to miejscowość Targowiska, 
która zajmuje 20,00% powierzchni Gminy Miejsce Piastowe oraz zamieszkuje ją 16,19% mieszkańców 
(informacja w załączonej prezentacji pt. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejsce Piastowe na 
lata 2017-2023 - Wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji).  

1. Proszę o zaznaczenie znakiem „X” w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedstawionej propozycji 
wyznaczenia granic obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Miejsce Piastowe.   

a) zdecydowanie pozytywna   

b) pozytywna   

c) negatywna   

d) zdecydowanie negatywna   

e) trudno powiedzieć   

Uzasadnienie:  

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

2. Propozycje ewentualnych zmian obszarów rewitalizacji na terenie Gminy z uzasadnieniem.  

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………………..  
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3. Inne opinie i propozycje dotyczące przedmiotu konsultacji  

…………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………..  

Data i czytelny podpis (imię i nazwisko) osoby wypełniającej formularz:  

………………………………………………………………………………………………  

Uwaga! Propozycje i opinie zgłoszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie 
imieniem  i nazwiskiem nie będą rozpatrywane.  

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub wysłać na adres 
Urzędu Gminy (ul. Dukielska 14, 38-430 Miejsce Piastowe) z dopiskiem „Rewitalizacja” lub 
elektronicznie na adres dmpyter@miejscepiastowe.pl  najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2017 roku. 
Formularze przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 13 43 097 55. 
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