Znak: WPR.FZ. 041.2.11.2015

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA
Z DNIA 2 MAJA 2016 r.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 3 i art. 6 ustawy z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
zawiadamiam o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady
Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza.
Uwagi, opinie i propozycje dotyczące projektu uchwały można składać w terminie
od dnia 2 maja 2016 r. do dnia 1 czerwca 2016 r.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w formie:
1) spotkania konsultacyjnego z grupami przedstawicielskimi (Radni Rady Miasta
Nowego Sącza, Przewodniczący Zarządów Osiedli, Przedstawiciele Urzędu
Miasta Nowego Sącza oraz jednostek organizacyjnych i spółek Miasta Nowego
Sącza, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców,
przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, przedstawiciele Parafii,
przedstawiciele zarządców nieruchomości), podczas którego omówiony
zostanie projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego
Sącza oraz będzie możliwość wyrażania uwag, opinii i propozycji oraz
składania ich do protokołu; spotkanie odbędzie się w sali obrad
im. Stanisława Małachowskiego w budynku Ratusza, Rynek 1, w dniu 12 maja
2016 r. od godziny 13.30;
2) otwartej debaty publicznej dla wszystkich interesariuszy rewitalizacji,
podczas której omówiony zostanie projekt uchwały Rady Miasta Nowego
Sącza w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza oraz będzie możliwość
wyrażania uwag, opinii i propozycji oraz składania ich do protokołu;
spotkanie odbędzie się w sali obrad im. Stanisława Małachowskiego
w budynku Ratusza, Rynek 1, w dniu 12 maja 2016 r. od godziny 16.30;
3) badania
ankietowego
z
wykorzystaniem
kwestionariusza
ankiety
stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Kwestionariusz
ankiety oraz link do formularza ankiety internetowej (do wypełnienia
on-line) zostanie umieszczony na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza
pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl (wejście przez
zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza”, podzakładka: „Konsultacje
społeczne” oraz przez zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie
internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz,

pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście
przez zakładkę: „Aktualności”). Kwestionariusz ankiety będzie można także
pobrać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza w godzinach
pracy
Urzędu.
Wypełnione
ankiety
można
dostarczyć
do Urzędu Miasta Nowego Sącza drogą korespondencyjną (Rynek 1, 33-300
Nowy Sącz) lub złożyć bezpośrednio na dzienniku podawczym w godzinach
pracy urzędu, bądź przesłać elektronicznie na adres: wpr@nowysacz.pl, jak
również wypełnić drogą internetową (on-line), w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1 czerwca 2016r. Kwestionariusze ankiety przesłane drogą
korespondencyjną lub złożone na dzienniku podawczym powinny być
opatrzone czytelnym podpisem.
4) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej
z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag, stanowiącego załącznik Nr 2
do niniejszego zarządzenia. Formularz oraz link do formularza internetowego
(do wypełnienia on-line) zostanie umieszczony na stronie podmiotowej
miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu
Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl
(wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza”,
podzakładka: „Konsultacje społeczne” oraz przez zakładkę: „Konsultacje
społeczne”) oraz na stronie internetowej poświeconej procesowi
rewitalizacji w mieście Nowy Sącz, pod adresem internetowym
http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl
(wejście
przez
zakładkę:
„Aktualności”). Formularz zgłaszania uwag będzie można także pobrać na
dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza w godzinach pracy
Urzędu. Wypełnione formularze można dostarczyć do Urzędu Miasta Nowego
Sącza drogą korespondencyjną (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub złożyć
bezpośrednio na dzienniku podawczym w godzinach pracy Urzędu, bądź
przesłać elektronicznie na adres: wpr@nowysacz.pl, jak również wypełnić
drogą internetową (on-line), w nieprzekraczalnym terminie do dnia
1 czerwca 2016r. Formularze zgłaszania uwag przesłane drogą
korespondencyjną lub złożone na dzienniku podawczym powinny być
opatrzone czytelnym podpisem.
Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji jest dostępny na stronie
podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem internetowym http://www.nowysacz.pl
(wejście przez zakładkę: „Rewitalizacja Miasta Nowego Sącza” podzakładka
„Konsultacje społeczne” oraz zakładkę: „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie
internetowej poświeconej procesowi rewitalizacji w mieście Nowy Sącz,
pod adresem internetowym http://www.rewitalizacja-nowysacz.pl (wejście przez
zakładkę: „Aktualności”), jak również w Zespole ds. Funduszy Zewnętrznych
w Wydziale Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego
Sącza, ul. Narutowicza 6, w godzinach pracy Urzędu Miasta Nowego Sącza.
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