
Formularz konsultacyjny 

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 

      

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, 

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. 

 

 


