Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych
W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Tczewie Uchwały Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w
Tczewie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zadań Gminnego Programu
Rewitalizacji miasta Tczewa Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac
zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji
biblioteki miejskiej w Tczewie; projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową; dokumentacji budowlanej
przebudowy Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5 - Centrum Wspierania Rodziny.
Przedmiotem konsultacji są działania warsztatowe dotyczące budowania zaangażowania społeczności
lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje
społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych
tożsamości, budowę potencjału społecznego; wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.
Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy1 odnośnie założeń koncepcji
zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac zabaw i zagospodarowania terenu przy ul.
Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji biblioteki miejskiej w Tczewie; projektu
koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
mieszkalnego na świetlicę środowiskową; dokumentacji budowlanej przebudowy Forum Inicjatyw
Społecznych przy ul. Łaziennej 5 - Centrum Wspierania Rodziny.
Podczas warsztatów zostanie przedstawiona koncepcja i nastąpi omówienie jej założeń z
interesariuszami, wraz z możliwością składania uwag. Warsztaty mają na celu zaangażowanie
społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie do dnia 20 lutego 2017 roku.
Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:
1. Warsztaty dotyczące koncepcji oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do
protokołu.
Harmonogram warsztatów: 1 lutego 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Tczewie, sala 21, w godz. od
10:00 do 12:00.

1

Definicja interesariuszy zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty
zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty
mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Warsztaty w ramach działania mają charakter spotkań warsztatowych, na które zostaną zaproszeni
różni interesariusze m.in: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
urzędnicy, inni specjaliści (np. architekci).
2. Zbieranie uwag w postaci:
o drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
o drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w
Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
o bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1,
83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta;
Materiały do konsultacji dostępne będą:
• założenia do koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac zabaw i
zagospodarowania terenu przy ul. Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji
biblioteki miejskiej w Tczewie; projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy wraz ze
zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową;
dokumentacji budowlanej przebudowy Forum Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaziennej 5 Centrum Wspierania Rodziny. – od 26 stycznia 2017 roku.
o w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem internetowym http://wrotatczewa.pl/ na
stronie internetowej Urzędu Miasta Tczewa pod adresem http://um.wrotatczewa.pl/
(wejście przez zakładki „Urząd”, „Konsultacje społeczne”);
o w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro - pokój 37, w godzinach
pracy urzędu.
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