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ZARZĄDZENIE NR 510/21 

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 

z dnia 22 października 2021 r. 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy torowiska do pętli tramwajowej 

Mierzyn 

Na podstawie art. 5a ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), § 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego 

z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345), zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Szczecina w terminie od dnia 25 października 2021 r. do dnia 25 listopada 2021 r.,  

2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag dotyczących budowy torowiska do pętli 

tramwajowej Mierzyn. 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie badania 

opinii oraz zebrania uwag mieszkańców Miasta Szczecin na temat przedmiotu konsultacji poprzez: 

1) umieszczenie propozycji rozwiązania dotyczącego budowy torowiska do pętli tramwajowej 

Mierzyn na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod 

adresem http://konsultuj.szczecin.pl; 

2) udostępnienie formularza konsultacyjnego: 

a) w wersji elektronicznej, w formie otwartej ankiety konsultacyjnej dostępnej na stronie: 

http://konsultuj.szczecin.pl; 

b) w wersji papierowej, do pobrania w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 

1, 70-456 Szczecin oraz w siedzibie Rady Osiedla Gumieńce, ul. Ku Słońcu 76, 71-047 

Szczecin. 

2. Uwagi dotyczące przedmiotu konsultacji należy dostarczać: 

1) poprzez wypełnienie otwartej ankiety konsultacyjnej w wersji elektronicznej; 

2) w formie papierowej osobiście lub pocztą na adres: Biuro Prezydenta Miasta, pl. Armii Krajowej 

1, 70-456 Szczecin; 

3) w formie papierowej poprzez wrzucenie formularza konsultacyjnego do urny znajdującej się 

w przedsionku przy głównym wejściu do Urzędu Miasta Szczecin, przy pl. Armii Krajowej 1, 70-

456 Szczecin oraz w siedzibie Rady Osiedla Gumieńce, ul. Ku Słońcu 76, 71-047 Szczecin. 

§ 3. Prezydent Miasta Szczecin jest organem właściwym do rozpatrzenia uwag. 

§ 4. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji. 

§ 5. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz na stronie internetowej pod adresem: 

http://konsultuj.szczecin.pl. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta. 

§ 7. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za obsługę organizacyjno-

techniczną konsultacji społecznych jest Biuro Dialogu Obywatelskiego. 
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§ 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii 

i relacji z mieszkańcami. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 Prezydent Miasta 

 

 

Piotr Krzystek 
 


