
ZARZĄDZENIE NR 345/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 lipca 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 09 sierpnia 2017 r. do dnia 08 września 
2017 r., których celem jest zaprezentowanie mieszkańcom diagnozy czynników i zjawisk 
kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, 
opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 
2017-2023 oraz zebranie od mieszkańców propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.

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

1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów 
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, która odbędzie się:

a) w dniu 09 sierpnia 2017 r. (środa) w godzinach od 17:00 do 20:00 w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie;

b) w dniu 12 sierpnia 2017 r. (sobota) w godzinach od 12:00 do 15:00 w Punkcie Konsultacyjno-
Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie;

2) zbierania od mieszkańców w terminie od 9 sierpnia 2017 r. do 08 września 2017 r. propozycji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia 
w projekcie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023, na 
podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów 
zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa 
w pkt 1 oraz dostępnych na stronach internetowych Urzędu Miasta 
Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/.

2. Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych 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/ i w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, 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 prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
"ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie 
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Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Informacja o terminach prezentacji zostanie podana do wiadomości publicznej co najmniej na 
14 dni przed wyznaczonym terminem prezentacji 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 345/17

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 25 lipca 2017 r.

Formularz propozycji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do ujęcia w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023

Nazwa przedsięwzięcia

Lokalizacja przedsięwzięcia

Pełny adres miejsca realizacji przedsięwzięcia lub numer 
działki

Realizacja przedsięwzięcia
Podmiot/osoba zgłaszający/a: Realizator

(wypełniać tylko jeśli nie jest nim podmiot 
zgłaszający)

Opis stanu istniejącego (opis problemów jakie 
ma rozwiązać realizacja przedsięwzięcia)

Cel jaki ma osiągnąć przedsięwzięcie

Działania

Przewidywane rezultaty

Charakterystyka przedsięwzięcia
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Wskaźniki monitoringu

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu (szacowana wartość)
całkowity koszt:

wkład własny:

źródło finansowania (finansowanie ze środków 
zewnętrznych np. funduszy unijnych, środki własne itp.)

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia:

Planowane rozpoczęcie realizacji (kwartał, rok) Planowane zakończenie realizacji (kwartał, rok)

Komplementarne przedsięwzięcia uzupełniające, 
ograniczające zdiagnozowaną sytuację kryzysową 
(wymienić jeżeli są planowane)

Dane kontaktowe podmiotu zgłaszającego:
Osoba reprezentująca:
Adres korespondencyjny:
Telefon kontaktowy:
e-mail:

Wyrażam zgodę na udostępnienie mojego imienia i nazwiska jako autora propozycji 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do 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 przesłanej propozycji 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 prezentacji w dniu 09 sierpnia 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
"ProMedia" przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie oraz w dniu 12 sierpnia 2017 r. w Punkcie 
Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-1944330011

Imię: PIOTR
Nazwisko: KRZYSTEK
Instytucja: URZĄD MIASTA SZCZECIN
Województwo: zachodniopomorskie
Miejscowość: Szczecin
Data podpisu:  25 lipca 2017 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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