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Arkusz informacyjny do ankiety pt.
Rozpoznanie opinii społecznej mieszkańców Gminy Oborniki na temat Rewitalizacji
Szanowni Państwo
W końcu poprzedniej kadencji Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.
Ustawa ta ma pozwalać samorządom na wyznaczanie – w porozumieniu z lokalnymi społecznościami –
obszarów, na których będzie można stosować specjalne mechanizmy naprawcze i inwestycyjne oraz
korzystać ze środków specjalnie przeznaczonych na cele rewitalizacji. Ustawowa definicja rewitalizacji głosi:
Art. 2. 1. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych,
prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności,
przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na
podstawie gminnego programu rewitalizacji.
Działania rewitalizacyjne dzielą się zasadniczo na dwa rodzaje – działania bezpośrednie dozwolone wyłącznie
w przestrzeni publicznej oraz w odniesieniu do zależnych od Gminy (zadania własne gminy) procesów, a także
działania pośrednie, stymulujące aktywność samych mieszkańców by proces naprawy i zainwestowania na
obszarach zdegradowanych mógł być inspirujący i motywował do podejmowania wysiłku osoby i podmioty
prywatne.
W tym celu konieczne jest rozpoznania Państwa preferencji, by Gmina mogła realizować najbardziej
potrzebne zadania. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączoną na odwrocie mapką Gminy Oborniki, na
której zaznaczono projektowany obszar rewitalizacji (jeden obszar – tereny w wielu miejscowościach).
Następnie prosimy o wzięcie udziału w ankiecie – Państwa głos jest bardzo ważny, a udział w ankiecie stanowi
wyraz dojrzałości obywatelskiej lokalnej społeczności, mamy więc nadzieję, że możliwość przesądzenia o
priorytetach rewitalizacji oddana w Państwa ręce wskaże właściwy azymut władzom samorządowym.
Ankieta jest ANONIMOWA. Jednak do celów analiz statystycznych potrzebne są dane (np. wiek, płeć).
Zasadniczo, z jednym wyjątkiem, zadaniem Respondenta jest wybrać jedną opcję (zakreślić krzyżyk w kratce)
na każde z zadawanych pytań (A-E oraz 1-2, 4-6). W pytaniu nr 3 prosimy o wskazanie nie więcej, niż 3 opcji.
Burmistrz, pracownicy UM Oborniki a także zespół przygotowujący ankietę (Armageddon) dziękują Państwu
za udział w jej przeprowadzeniu i zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych.

Materiał informacyjny i ankieta będą dostępne od dnia 15 lutego 2022 roku na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Obornikach: www.umoborniki.pl w zakładce pn. „Gminny Program Rewitalizacji”
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Obornikach oraz w Wydziale Planowania
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Obornikach (pokój 225, II piętro)
Ankieta będzie także rozdawana przez Radnych, Sołtysów, a także przekazywana do wypełnienia
przez rodziców w szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Oborniki.
Szanowni Państwo, harmonogram konsultacji społecznych przedstawia się następująco:
- umożliwienie składania uwag, opublikowanie ankiety i projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Oborniki – 15 lutego 2022 roku,
- spotkania za pośrednictwem platformy internetowej Zoom – 21 lutego 2022 roku, 3 marca 2022 roku,
14 marca 2022 roku,
- termin wypełniania ankiet na stronie internetowej, wysyłania drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną,
bądź ich składania w Urzędzie Miejskim – 15 marca 2022 roku,
- termin składania uwag – 15 marca 2022 roku.
Poniżej załączono wizerunek proponowanego obszaru rewitalizacji w Gminie Oborniki
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