
Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Bydgoszczy  

 

Konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy były prowadzone na podstawie  

ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, zm. z 2016 r. poz. 1020 

i 1250).  

 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy (art. 6 ust. 1 i 2) konsultacje społeczne prowadzone były przez 

Prezydenta Miasta Bydgoszczy.  

 

Termin konsultacji: 8 września – 12 października 2016 r.  

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu 

uchwały zostało opublikowane w dniu 29 lipca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach 

ogłoszeń Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz w prasie lokalnej. Tym samym został spełniony warunek 

określony w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o rewitalizacji, tj. O rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz 

formach, w jakich będą prowadzone, powiadamia się nie później niż w terminie 7 dni przed dniem ich 

przeprowadzenia, w sposób zapewniający udział w nich możliwie szerokiego grona interesariuszy, co 

najmniej poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz 

ogłoszenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lipca 2016 r., termin konsultacji został 

wyznaczony na okres od 8 sierpnia do 11 września 2016 r. W związku z postulatami mieszkańców, 

przedstawicieli Rady Miasta oraz Rad Osiedli, termin konsultacji społecznych przedmiotowej uchwały, 

na podstawie Obwieszczenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 września 2016 r., został 

przedłużony do 12 października 2016 r.  

Tym samym został zachowany warunek, o którym mowa w art. art. 6 ust. 5 ustawy o rewitalizacji: 

Termin wyznaczony na składanie uwag nie może być krótszy niż 30 dni.  

 

Doboru form konsultacji dokonano zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3 ustawy o rewitalizacji. W 

przeprowadzonych konsultacjach społecznych zastosowano następujące formy: 

1) zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie 

podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (11 pism, 2 interpelacje i 1 wniosek Radnych 

Rady Miasta Bydgoszczy, 1 petycja oraz 4 uwagi elektroniczne); 

2) spotkania (zorganizowano 25 spotkań),  ankiety (zebrano 570 ankiet), wykorzystanie grup 

przedstawicielskich (Bydgoska Rada Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Rada 

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy) oraz zbieranie uwag ustnych (10 osób zgłosiło 

uwagi podczas dyżuru konsultacyjnego). 

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych i uzyskaniu niezbędnych informacji i uzgodnień 

opublikowano raport z konsultacji wraz z zestawieniem uwag i opinii, które w trakcie konsultacji 

wpłynęły.  Wszystkie powyższe dokumenty zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Miasta Bydgoszczy oraz na miejskim portalu informacyjnym www.bydgoszcz.pl. Tym 

samym spełniono warunek określony w art. 6 ust. 7-9 ustawy o rewitalizacji.  

 

   


