
Żarów, dn. 27.06.2022roku

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Żarów
o podjęciu przez Radę Miejską w Żarowie uchwały nr XLII/344/2022 z dnia 22 czerwca
2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla

Gminy Żarów na lata 2022-2030

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z

2021 r. poz. 485)  w związku z uchwałą nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
22.06.2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Żarów na lata 2022-2030.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-2030  będzie obejmował
obszar rewitalizacji  wyznaczony uchwałą nr XL/327/2022 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
21 kwietnia 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie Gminy Żarów.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych
na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi
efektywne  pozyskiwanie  dofinansowania  projektów  ze  środków  Unii  Europejskiej  w
perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Zaplanowane do realizacji  projekty w ramach
ww. dokumentu przyczynią  się  do pobudzenia  aktywności  społecznej  i  przedsiębiorczości
mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego,
zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Skuteczność  procesu  rewitalizacji  warunkowana  jest  między  innymi  przez  partycypację
społeczną.  Dokument  opracowywany  będzie  przy  szerokim  udziale  i  zaangażowaniu
mieszkańców,  środowisk  społecznych,  przedsiębiorców  oraz  pozostałych  interesariuszy
rewitalizacji.  Zapewnione  zostanie  włączenie  interesariuszy  zarówno  w  proces
przygotowania, jak i prowadzenia oraz oceny rewitalizacji.

W  związku  z  powyższym  ogłasza  się  nabór  planowanych  przedsięwzięć
rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żarów na lata 2022-
2030

Nabór prowadzony będzie do dnia 05 sierpnia 2022r. Szczegółowe informacje o naborze są
dostępne na stronie: https://bip.um.zarow.pl/ 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

https://bip.um.zarow.pl/


Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawach ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Żarów z siedzibą: ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu w ramach

prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania i pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podane danych
osobowych jest dobrowolne,

3) Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przeznaczenia,

4) Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych,

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, przez okres wskazany
w  Rzeczowym  Wykazie  Akt  (Ustawa  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  
z dn. 14 lipca 1983r. ze zm.).


