
 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrz Biecza  

z dnia 21 kwietnia 2017 roku 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu  

Rewitalizacji Gminy Biecz na lata 2016-2023 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 ust. 1-6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

 o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) 

Burmistrz Biecza informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych, mających na celu zebranie od 

interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu 

Rewitalizacji. 

Konsultacji społeczne prowadzone będą w terminie 29 kwietnia do 28 maja 2017 r. w następujących 

formach:  

1) Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej które można dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres: um@biecz.pl 

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Bieczu, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz 

c) bezpośrednio na Kancelarię Urzędu: Urzędu Miejski w Bieczu, Rynek 1, 38-340 Biecz  

pok. nr 2 

2) zbierania uwag ustnych w Referacie Rozwoju i Planowania Przestrzennego pok. nr 1  

ul. Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu 

3) spotkań otwartych z mieszkańcami Gminy Biecz, umożliwiających omówienie głównych 

założeń projektu dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji (harmonogram 

spotkań opublikowany zostanie na stronie www.biecz.pl do 29 kwietnia 2017 roku) 

4) warsztatu z udziałem grup przedstawicielskich, umożliwiającego omówienie ogólnych założeń 

projektu dokutemu, a także uwag, opinii i (termin warsztatu zostanie podany  na stronie 

www.biecz.pl do 29 kwietnia 2017 roku. )  

Materiał informacyjny dotyczący konsultacji będzie dostępny  

1) w Biuletynie  Informacji Publicznej 

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bieczu www.biecz.pl  

3) sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bieczu w budynku ratusza przy ul. Rynek 1 

4) w   Referacie Rozwoju i Planowania Przestrzennego w budynku przy ul. Rynek 20, pok. nr 1 

 

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowanie informacji podsumowującej, która 

opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego. 

Korespondencja nadesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie 

brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.  

 

mailto:um@biecz.pl
http://www.biecz.pl/
http://www.biecz.pl/
http://www.biecz.pl/

