
Zarządzenie Nr 89/22
Wójta Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 21.10.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zbierania uwag, opinii i
propozycji dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy o wyznaczeniu obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 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
2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXII/171/2021 Rady Gminy
Komarówka Podlaska  z dnia 31 marca 2021 r.  w sprawie zasad i  trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Komarówka Podlaska zarządza się, co następuje: 

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

dotyczących projektu Uchwały Rady Gminy Komarówka Podlaska  w sprawie uchwały o
wyznaczeniu   obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  Gminy  Komarówka
Podlaska. 

2. Załącznik  do  ww.  uchwały  stanowią:  mapy  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru
rewitalizacji  Gminy  Komarówka  Podlaska  stanowiącej  załącznik  nr  1  do  niniejszej
uchwały  oraz  diagnoza  służącą  wyznaczeniu  tych  obszarów  stanowiącą  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 Komarówka Podlaska
w przygotowaniu  dokumentów dotyczących projektu  Uchwały  Rady Gminy w sprawie
wyznaczenia  obszaru  zdegradowanego  i  obszaru  rewitalizacji  Gminy  Komarówka
Podlaska.  Projekt uchwały,  wraz z załącznikami zostanie opublikowany na stronie BIP
Urzędu  Gminy  w  Komarówce  Podlaskiej  https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/ i  na
stronie https://komarowkapodlaska.pl/ w dniu rozpoczęcia konsultacji.
2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje społeczne potrwają od dnia 28 października 2022 r.
3. Zasięg terytorialny oraz podmioty uczestniczące w konsultacjach:
a) ogólnogminny – uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy  Gminy Komarówka
Podlaska ,
b) środowiskowy - dotyczący interesariuszy rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

4. Formy przeprowadzenia konsultacji:
1) 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  stronach  internetowych:  https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/  i
https://komarowkapodlaska.pl/   oraz  dostępnego  w postaci  papierowej  w  siedzibie
Urzędu Gminy w Komarówce Podlaskiej,  ul. Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska.
Wypełnione i podpisane formularze należy złożyć:
a) drogą elektroniczną na adres: komarowka@home.pl



b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Komarówce Podlaskiej,   ul.
Krótka 7, 21-311 Komarówka Podlaska.

c) osobiście w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej, w sekretariacie Urzędu,
Urzędu  Gminy  w  Komarówce  Podlaskiej,   ul.  Krótka  7,  21-311  Komarówka
Podlaska, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do godz. 1530,

2. Zbieranie do protokołu uwag ustanych:
a) a) osobiście w Urzędzie Gminy w Komarówce Podlaskiej w pok. Nr 4 w godz. od
730 do 1530 lub telefonicznie pod nr (83) 35-35-004  w godzinach od 730 do 1530.
3. Anonimowa ankieta on-line (wzór stanowi Załącznik nr 2 do zrządzenia) dostępna
na stronie https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/ i https://komarowkapodlaska.pl/
4.  Spotkanie  rewitalizacyjne  organizowane  w celu  zagwarantowania  odpowiednich
warunków sanitarno- epidemiologicznych prowadzona będzie rejestracja uczestników
spotkania  w godz. 800 -  1500  pod numerem telefonu (83) 35-35-004 lub mailowo
komarowka@home.pl 

5. Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 
a) z datą wpływu przed dniem 28 października 2022 r.  oraz po dniu 29 listopada 2022 r. 
b) niepodpisane imieniem i nazwiskiem
c) 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).

6. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Urząd Gminy Komarówka Podlaska, ul. Krótka 7, 2-311 Komarówka Podlaska 

7. 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 w Komarówce Podlaskiej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy:  https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/  i
https://komarowkapodlaska.pl/ .

§ 2.
1. Niniejsze Zarządzenie publikuje się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarówce Podlaskiej,
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
c) na stronach internetowych Urzędu Gminy https://komarowkapodlaska.biuletyn.net/
i https://komarowkapodlaska.pl/ .

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Wójt Gminy Komarówka Podlaska
                           /-/
Ireneusz Stanisław Demianiuk
/dokument podpisany elektronicznie/


