
OBWIESZCZENIE 

PREZYDENTA MIASTA STARGARD 

Na podstawie art.6 ust.1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 
2015 r. poz. 1777) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. 
zm.). 

zawiadamia się o rozpoczęciu konsultacji społecznych  
dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Stargard 

 na lata 2016-2026”. 

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania  
na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone poprzez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu  
rewitalizacji.  

Skuteczność procesu rewitalizacji będzie zależała od aktywnego udziału mieszkańców 
Stargardu w procesy tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.  

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, a także interesariuszy rewitalizacji 
określonych w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.  

Konsultacje społeczne trwać będą  od 13 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.  

Przedmiotowe konsultacje prowadzone będą w następujących formach:  

1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej na formularzach zgłaszania uwag. 
Wypełniony formularz można dostarczyć drogą elektroniczną  
na adres: a.majewska@um.stargard.pl; osobiście Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego  
w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 w godz. 8.00-16.00; lub Rynek 
Staromiejski 1 (Ratusz) Biuro Strategii Miasta w Stargardzie, pok. 107, w godz. 8.00-16.00; 
lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Stargardzie,  
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard, z dopiskiem „Konsultacje 
Rewitalizacja”. W tytule e-maila również prosimy wpisać „Konsultacje Rewitalizacja”. 

2. Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbędzie się 19.04.2017 r. godz. 17.00,  
sala 108 Stargardzkie Centrum Kultury. 

 
Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji zostanie udostępniona 12 kwietnia 2017 r.  

1. Na stronie BIP urzędu Miejskiego w Stargardzie, w zakładce KOMUNIKATY,  
oraz http://www.stargard.pl/Rewitalizacja-Konsultacje  

2. Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje i zapoznać się 
 z dokumentami w Urzędzie Miejskim w Stargardzie, Biuro Strategii Miasta, Rynek 
Staromiejski 1 (Ratusz), pok. 107, w godz. 8.00 – 16.00, tel. 91/ 834 18 07. 
 

pełniący funkcję Prezydenta Miasta Stargard  

Paweł Bakun 


