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OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Prezydent  Miasta  Wałbrzycha,  działając  na podstawie  art.  6  oraz  art.  17  ust.  2  pkt
4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.  Dz.U. z 2020 r. poz. 802
z  późn.  zm.),  zawiadamia  o  zakończeniu  procesu  opiniowania  projektu  aktualizacji
Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Wałbrzycha  na  lata  2016-2025 przez
instytucje  wskazane  w  art.  17  ust.  2  pkt  4  lit.  „a”  i  „b”  ww.  ustawy,  jak  również
przekazuje do wiadomości:

a) raport  z  opiniowania projektu  aktualizacji  Gminnego  Programu  Rewitalizacji
Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 przez organy administracji publicznej oraz
inne podmioty wskazane w ustawie o rewitalizacji,

b) projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025
po zmianach, wynikających z uwag zgłoszonych w trakcie trwania:
-  konsultacji  społecznych,  prowadzonych  w  okresie  od  22  czerwca  2020  r.
do 21 lipca 2020 r.,
- procesu opiniowania przez instytucje wskazane w ustawie o rewitalizacji.

Konsultacje  oraz  proces  opiniowania  miały  na  celu  uzyskanie  od  interesariuszy
rewitalizacji[1] oraz organów administracji publicznej i innych podmiotów, uwag, opinii 
i propozycji dotyczących ww. projektu dokumentu.

_______________
[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są
w szczególności:
a) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,
b) użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, 
w tym spółdzielnie mieszkaniowe,
c) wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
d) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w a);
e) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
f) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i 
grupy nieformalne;
g) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
h) organy władzy publicznej;
i)  podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
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