
 

       OGŁOSZENIE BURMISTRZA DREZDENKA 

            Włącz się w prace nad rewitalizacją! 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Burmistrz Drezdenka zawiadamia o rozpoczęciu 

konsultacji społecznych dotyczących Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Drezdenko na lata 2022-2030.  

Przedmiotem konsultacji jest Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko 

na lata 2022-2030, który sporządzony został w związku z uchwałą nr LX/384/2022 Rady 

Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko. Przedmiotowa 

uchwała została podjęta w związku z uchwałą nr LIX/375/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Gminy Drezdenko (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2022 r. poz. 835). 

Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag oraz opinii i propozycji 

dotyczących Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 

2022-2030.  

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 2 listopada do 2 grudnia 2022 r. i będą 

obejmować:   

 otwarte spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji z możliwością 

składania uwag ustnie do protokołu, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. 

o godz. 17.30 w Klubie Seniora ”Drzeń” - Aleja Piastów 1 w Drezdenku, 

 debatę z udziałem przedstawicieli organizacji społecznych z możliwością 

składania uwag ustnie do protokołu, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r.  

o godz. 17.30 w Klubie Seniora ”Drzeń” - Aleja Piastów 1 w Drezdenku, 

 zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza 

konsultacyjnego zamieszczonego na stronie www.drezdenko.pl/rewitalizacja 

przesyłanego drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Drezdenku 

przy ulicy Warszawskiej 1 lub dostarczanego osobiście w godzinach pracy urzędu 

lub przesyłanego na adres poczty elektronicznej um@drezdenko.pl w postaci 

wypełnionego formularza, 

 zbieranie uwag ustnych telefonicznie pod numerem telefonu 95 762 29 67 lub osobiście 

w Urzędzie Miejskich w Drezdenku w pokoju nr 10 w godzinach pracy urzędu.  

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2022-2030 udostępniony 

zostanie w dniu 2 listopada 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drezdenko  

pod adresem: https://www.bip.drezdenko.pl/rewitalizacja oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Drezdenku w pokoju nr 10 w godzinach pracy urzędu. 

Informacje dotyczące procesu opracowania gminnego programu rewitalizacji 

oraz poszczególnych etapów prac publikowane są na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Drezdenku pod adresem: 

www.drezdenko.pl/rewitalizacja. 

Drezdenko, dnia 24 października 2022 r. 
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