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Formularz konsultacji społecznych projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Baranowie 

Sandomierskim w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji 

 
Formularz konsultacji społecznych projektu uchwały Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.  

 

Uprzejmie prosimy o ocenę załączonego projektu uchwały oraz diagnozy dotyczącej obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz przedstawienie propozycji ewentualnych zmian wraz 

z argumentacją. Wszystkie Państwa uwagi zostaną przeanalizowane, a odniesienie się do nich zostanie 

zawarte w informacji podsumowującej przebieg konsultacji, która zostanie zamieszczona na stronach 

internetowych przy konsultowanych dokumentach. 

 

Formularz z rozszerzeniem *.doc można wypełnić i zapisać na lokalnym dysku,  

a następnie przesłać drogą elektroniczną na adres konsultacje@kreatus.eu lub drogą korespondencyjną 

na adres: Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów 

Sandomierski. Można również osobiście dostarczyć wypełniony formularz do Urzędu Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski, w godzinach pracy Urzędu. Uwagi i opinie można składać w terminie do 8 lipca 

2022 roku 

*Wymagane 

Proszę o wskazanie Pani/Pana opinii na temat przedstawionej propozycji wyznaczenia granic 

obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski* 

 zdecydowanie pozytywna 

 pozytywna 

 negatywna 

 zdecydowanie negatywna 

 trudno powiedzieć 
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Uzasadnienie powyższego wyboru* 

 

 

Zgłoszenie rekomendowanych zmian do dokumentu zawierającego propozycję wyznaczenia 

granic obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Miasta i Gminy Baranów 

Sandomierski 

 

Rekomendowana zmiana nr 1 
Prosimy o podanie: części dokumentu, do którego odnosi się uwaga, numeru strony oraz treści i uzasadnienia uwagi.  

 

 

Rekomendowana zmiana nr 2 
Prosimy o podanie: części dokumentu, do którego odnosi się uwaga, numeru strony oraz treści i uzasadnienia uwagi.  

 

Rekomendowana zmiana nr 3 
Prosimy o podanie: części dokumentu, do którego odnosi się uwaga, numeru strony oraz treści i uzasadnienia uwagi.  

 

 

 

 

 

Rekomendowana zmiana nr 4 
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Prosimy o podanie: części dokumentu, do którego odnosi się uwaga, numeru strony oraz treści i uzasadnienia uwagi.  

 

Rekomendowana zmiana nr 5 
Prosimy o podanie: części dokumentu, do którego odnosi się uwaga, numeru strony oraz treści i uzasadnienia uwagi.  

 

Informacja o Zgłaszającym: 
Imię i nazwisko / nazwa organizacji 

 

 

 

 

 


