
 

 

 

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów” 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA 

Z DNIA 19 MAJA 2017 R. 

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U.2015.1515), art. 6, ustawy z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. Poz. 1777) oraz Wytycznych Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 lipca 2015 r., i uchwały nr X/83/15 

Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 lipca 2015 r.  

Zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu  

„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów”. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r. w następujących formach: 

1. Celem konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii dotyczących treści projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Augustów”. 
2. Konsultacje poprzedzone będą akcją informacyjną, trwającą od dnia 22 maja 2017r. do 04 czerwca 2017r. 

3. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Augustów” i Ankieta konsultacyjna będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Augustowie, 
http://bip.um.augustow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-burmistrza-miasta-augustowa/zarzadzeniaburmistrza/zarzadzenie-nr-708-17-

burmistrza-miasta-augustowa-z-dnia-2017-05-19.html na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce 

rewitalizacja/konsultacje społeczne (http://urzad.augustow.pl/content/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-
rewitalizacji-miasta-augustow) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim do dnia zakończenia konsultacji. 

4. Konsultacje przeprowadza się w następujących formach: 

a) protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Miasta Augustowa  w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie 

Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60; 

b) protokołowanych, bezpośrednich spotkań i debat prowadzonych w formie warsztatów z mieszkańcami Miasta Augustowa, na 
wyznaczonych w projekcie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów” zdegradowanych podobszarach; 

• Warsztaty dotyczące obszaru centrum miasta (Centrum I) odbędą się 19 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury 

w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9; 
• Warsztaty dotyczące Koszar odbędą się 20 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w sali ATBS  KODREM Sp. z o.o., ul. Komunalna 2; 

• Warsztaty dotyczące Lipowca odbędą się 21 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Tartaczna 21. 

• Warsztaty dotyczące Kaczego Dołka odbędą się 23 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Domu Działkowca przy ul. Armii Krajowej; 

c) poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej w „Ankiecie konsultacyjnej”. Formularze można składać bezpośrednio 

w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, 

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl, w dniach od 
05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r.  

5. W ramach akcji informacyjnej projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów” oraz „Ankieta konsultacyjna” dostępne 
będą:  

a) od dnia 05 czerwca 2017 r. w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od 
poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30; 

b) w wersji elektronicznej od 22 maja 2017 r. w  Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.augustow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-

burmistrza-miasta-augustowa/zarzadzeniaburmistrza/zarzadzenie-nr-708-17-burmistrza-miasta-augustowa-z-dnia-2017-05-19.html 
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie w zakładce rewitalizacja/konsultacje społeczne 

(http://urzad.augustow.pl/content/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-augustow). 
c) Wnioski, uwagi i opinie zgłoszone w trybie określonym w punkcie 4 w trakcie trwania akcji informacyjnej będą uwzględniane, jako 

złożone w trakcie konsultacji społecznych. 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja 
podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy, 

o której mowa w pkt. 4c – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Augustowie w zakładce rewitalizacja/konsultacje społeczne (http://urzad.augustow.pl/content/konsultacje-spoleczne-projektu-

gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-augustow) informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych 

kończy te konsultacje. 

           Burmistrz Miasta Augustowa 

Wojciech Walulik 
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