
Zarządzenie Nr 424 / 2015 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 14 grudnia 2015 

w sprawie przystąpienia do konsultacji społecznych dot. rewitalizacji. 

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515), art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1777), w związku z Uchwałą Nr X/71/2011 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 czerwca 2011 r. ws. 
określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz 
konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności poŜytku publicznego, 
organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami (Dz.Urz. Woj. Pom. z 2011 r. Nr 107, 
poz. 2161), zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/287/2013 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 
2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych 
wśród mieszkańców miasta Tczewa oraz konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radami 
działalności poŜytku publicznego, organizacjami pozarządowymi z innymi uprawnionymi podmiotami 
(Dz.Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 3917). 

Prezydent Miasta Tczewa 

zarządza, co następuje: 

§ 1 

1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. załoŜeń gminnego programu 

rewitalizacji dla miasta Tczewa. 

2. Prace nad konsultacjami społecznymi nadzoruje Zastępca Prezydenta Miasta Adam Burczyk. 

3. Prace nad tym etapem konsultacji trwają od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku. 

§ 2 

1. Zatwierdza się treść ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych stanowiącego załącznik nr 1 

do Zarządzenia. 

2. Zatwierdza się formularz ankiety stanowiący zał. Nr 2 do Zarządzenia. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

Mirosław Pobłocki 

        Prezydent Miasta Tczewa 



Załącznik Nr 1 do  

Zarządzenia Nr 424/2015 

Prezydenta Miasta Tczewa 

z dnia 14 grudnia 2015 r. 

Ogłoszenie 

Prezydent Miasta Tczewa 
ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących załoŜeń  

Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa 

Przedmiotem konsultacji są załoŜenia do Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa - wyraŜenie opinii i 
propozycje do programu rewitalizacji oraz składanie ich do protokołu. 

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji zainteresowanych mieszkańców Miasta Tczewa 
odnośnie załoŜeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w dalszych etapach prac.  

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.  

Przyjętymi formami konsultacji z zainteresowanymi będą: 

1. Spotkanie otwarte z mieszkańcami Miasta Tczewa, w formie warsztatów, umoŜliwiające 
omówienie i ocenę konsultowanych załoŜeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyraŜenie 
opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tczewie - w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6, w dniu 10 marca 2016 
roku oraz w dniu 18 marca w Gimnazjum nr 2 przy ul. Południowej 6 w Tczewie. 

2. Zbieranie propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną. Propozycje i opinie moŜna 
dostarczyć: 

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. 
3. Spacer studyjny na terenie: Zatorza w terminie 21 lutego 2016 roku o godz. 15:00 (miejsce 

spotkania - plac zabaw przy wyjściu z Dworca PKP od strony ul. Kolejowej); Starego Miasta w 
terminie 28 lutego 2016 roku o godz. 15:00 (miejsce spotkania - parking przy Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Tczewie - w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6). 

4. Spotkanie otwarte z przedsiębiorcami z terenu Tczewa umoŜliwiające omówienie i ocenę 
konsultowanych załoŜeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyraŜenie opinii i propozycji 
oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. 
Obrońców Westerplatte 3, 11 lutego 2016 roku o godz. 17:00. 

5. Spotkanie otwarte z przedstawicielami NGO i grupami nieformalnymi umoŜliwiające omówienie 
i ocenę konsultowanych załoŜeń Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wyraŜenie opinii i 
propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w Domu Przedsiębiorcy w 
Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, 18 lutego 2016 roku o godz. 17:00. 

Informacje dotyczące terminów konsultacji i ewentualne materiały informacyjne dostępne będą na 
stronie miasto.wrotatczewa.pl/rewitalizacja oraz na stronie facebook.pl/wrmtczew. 

 



Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 424/2015 
Prezydenta Miasta Tczewa 
z dnia 14 grudnia 2015 r. 

 
 
 

Formularz konsultacyjny  

dotyczący załoŜeń Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Tczewa 

 
 

1. Jak ocenia Pan/Pani swoją znajomość konsultowanego dokumentu – raportu z delimitacji obszaru 
zdegradowanego? 
 
Proszę zaznaczyć znakiem „X” 

a) bardzo dokładnie zapoznałem/am się  
z załoŜeniami  

 

b) zapoznałem/am się z fragmentami załoŜeń   

c) pobieŜnie przeczytałem załoŜenia  

d) nie znam załoŜeń  

e) przeczytałem/am załoŜenia, lecz nie 
zrozumiałem zawartych w nich treści 

 

 
 

2. Jak Pan/Pani ocenia wybór obszaru objętego programem rewitalizacji? 
 (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

a) pozytywnie 

b) negatywnie 

c) trudno powiedzieć 

 
3. Czy posiada Pan/Pani propozycje i opinie dot. obszaru objętego programem rewitalizacji 

 
a) tak     b) nie 
 
Opis i uzasadnienie 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

  
4. Jak Pan/Pani ocenia przedstawioną diagnozę obszaru objętego załoŜeniami GPR 
 (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

a) pozytywnie 

b) negatywnie 

c) trudno powiedzieć 

 
5. Czy posiada Pan/Pani propozycje i opinie dot. przedstawionej diagnozy 

 
a) tak     b) nie 
 
Opis i uzasadnienie 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 



6. Jak Pan/Pani ocenia przedstawione w załoŜeniach zidentyfikowane problemy i bariery 
 (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 
 a)  pozytywnie 

b) negatywnie 

c) trudno powiedzieć 

 
7. Czy posiada Pan/Pani propozycje i opinie dot. zidentyfikowanych problemów  

i barier 
 
a) tak     b) nie 
 
Opis i uzasadnienie 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…… 

    
8. Czy posiada Pan/Pani propozycje i opinie dot. kierunków działań 

 
a) tak     b) nie 
 
Opis i uzasadnienie 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

9. Czy posiada Pan/Pani propozycje i opinie dot. zaangaŜowania społeczności  
i partnerów  
 
a) tak     b) nie 
 
Opis i uzasadnienie 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

10. Czy Pana/Pani zdaniem w konsultowanym dokumencie nie zostały uwzględnione istotne kwestie, 
obszary działań, problemy itd. 
 

d) tak     b) nie 
 

Opis i uzasadnienie 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Państwa uwagi są dla nas bardzo cenne. Dziękujemy za zaangaŜowanie, poświęcony czas oraz udział w 
konsultacjach. 


