
ZARZĄDZENIE NR 416/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 19 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz § 6 ust. 2 i 3 
Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego 
Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego 
z 2012 r., poz. 857, z 2016 r. poz. 3243, z 2017 r. poz. 345), zarządzam co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych 
z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 21 września 2017 r. do dnia 20 października 
2017 r., których celem jest zebranie od mieszkańców uwag dotyczących projektu aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.

§ 2. 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:

1) otwartego spotkania z mieszkańcami, na którym zostanie zaprezentowany projekt aktualizacji 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, które odbędzie się 
w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
"ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;

2) spaceru studyjnego z mieszkańcami po obszarze rewitalizacji, na którym zaprezentowane zostaną 
planowane przedsięwzięcia ujęte w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Szczecin na lata 2017-2023, który odbędzie się w dniu 07 października 2017 r. (sobota) - 
rozpoczęcie o godzinie 11:00 w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. 
Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;

3) badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/  oraz przyjmowanie od 
mieszkańców w terminie od 21 września 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. uwag 
dotyczących projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 
2017-2023 za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia.

2. Uwagi przyjmowane są za pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz 
dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i 
http://wojskapolskiego.szczecin.eu/ oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin i w 
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie, 
w formie elektronicznej i papierowej poprzez:

1) przesłanie na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,

2) wysłanie na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożenie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub 
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B 
w Szczecinie,

4) złożenie podczas otwartego spotkania w dniu 10 października 2017 r. oraz spaceru studyjnego 
w dniu 7 października 2017 r., o których mowa w ust. 1. na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta 
Szczecin prowadzącego spotkanie lub spacer.
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3. Informacja o terminach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do wiadomości publicznej 
co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem otwartego spotkania w Biuletynie Informacji 
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl oraz na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną 
jest Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej.

§ 4. Koordynację działań związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych powierza się 
Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi 
ds. Konsultacji Społecznych.

§ 5. Informacja o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości 
w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju 
i relacji z mieszkańcami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
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Załącznik do zarządzenia Nr 416/17

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 19 września 2017 r.

Formularz konsultacyjny dotyczący projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

1. Jak Pan/Pani ocenia projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin 
na lata 2017-2023 (proszę zaznaczyć znakiem „X” i podać uzasadnienie):

a) ocena: (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę bardzo dobrą)

0 1 2 3 4 5

b) nie mam zdania

Uzasadnienie:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Jak Pan/Pani ocenia przedstawioną wizję obszaru po rewitalizacji (proszę zaznaczyć znakiem 
„X”):

a) ocena: (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę bardzo dobrą)

0 1 2 3 4 5

b) nie mam zdania

3. Czy zgłasza Pan/Pani uwagi dotyczące przedstawionej wizji obszaru po rewitalizacji?

a) nie mam uwag

b) zgłaszam uwagi (należy wymienić jakie):

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

4. Jak Pan/Pani ocenia przedstawione cele rewitalizacji (proszę zaznaczyć znakiem „X”):

a) ocena: (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę bardzo dobrą)

0 1 2 3 4 5
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b) nie mam zdania

5. Czy zgłasza Pan/Pani uwagi dotyczące celów rewitalizacji?

a) nie mam uwag

b) zgłaszam uwagi (należy wymienić jakie):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. Jak Pan/Pani ocenia zaproponowane rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych (proszę zaznaczyć 
znakiem „X”):

a) ocena: (w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza ocenę negatywną, a 5 ocenę bardzo dobrą)

0 1 2 3 4 5

b) nie mam zdania

7. Czy zgłasza Pan/Pani uwagi dotyczące zaproponowanych rodzajów przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych?

a) nie mam uwag

b) zgłaszam uwagi (wymień 3 najważniejsze):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Informacje na temat projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Szczecin na lata 2017-2023 dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin 
(http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/.

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora uwagi dotyczącej 
projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 
na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin (http://konsultuj.szczecin.pl 
i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/).

……………………………………………

Data i podpis osoby wypełniającej formularz

Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na 
lata 2017-2023, w tym zamieszczanie przesłanych uwag na stronach internetowych Urzędu 
Miasta Szczecin (http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/).

Właściciel danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych w siedzibie Urzędu Miasta 
Szczecin oraz ich poprawiania.

Kompletny i podpisany formularz należy (opcje do wyboru):

1) przesłać na adres: rewitalizacja@um.szczecin.pl,
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2) wysłać na adres: Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin, Plac 
Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

3) złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 lub 
w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B 
w Szczecinie,

4) złożyć podczas otwartego spotkania w dniu 10 października 2017 r. oraz spaceru studyjnego 
w dniu 7 października 2017 r., na ręce przedstawiciela Urzędu Miasta Szczecin prowadzącego 
spotkanie lub spacer.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-378811756

Imię: PIOTR
Nazwisko: KRZYSTEK
Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN
Województwo: zachodniopomorskie
Miejscowość: Szczecin
Data podpisu:  19 września 2017 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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