
 

 

OGŁOSZENIE 

O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/814/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia  

3 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Dąbrowa 

Górnicza (Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r. poz 4632) oraz Zarządzenia Nr 2702.2018 Prezydenta Miasta 

Dąbrowa Górnicza z dnia 7.09.2018 r. informuję o rozpoczęciu i zapraszam do udziału w konsultacjach 

społecznych dotyczących: 

ZAPROJEKTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ   

 WOKÓŁ DWORCA KOLEJOWEGO W STRZEMIESZYCACH WIELKICH. 

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy miasta Dabrowa Górnicza,  

w szczególności: mieszkańcy obszaru objętego procesem, tj. Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, Rada 

Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, podmioty prowadzące na obszarze konsultacji działalność społeczną,  

w tym organizacje pozarządowe. 

Celem konsultacji jest partycypacyjne przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej 

wokół dworca kolejowego w Strzemieszycach Wielkich. 

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 17 września do 30 listopada 2018 r. w formie warsztatów 

oraz zbierania pisemnych/elektronicznych wg harmonogramu: 

 od 17 września akcja informacyjna 

 

 3 października 2018 r. godz.17.00 Filia nr 8 MBP ul. Ofiar Katynia 93 –  

Spotkanie otwierające + Warsztat projektowy, aula na parterze 

 

 22 października 2018 r. wyłożenie koncepcji wypracowanej podczas warsztatu 

projektowego  
 

Miejsca wyłożenia koncepcji - Filia nr 8 MBP, ul. Ofiar Katynia 93, Centrum 

Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6A, I piętro pokój 108; Urząd Miejski  

ul. Graniczna 21, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 13    

   portale: www.bip.dabrowa-gornicza.pl; www.konsultacje.idabrowa.pl 

 

 23 października do 5 listopada 2018 – zbieranie pisemnych i elektronicznych uwag 

Pisemnie na adres: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,  

ul. Sienkiewicza 6A, 41-300 Dąbrowa Górnicza z dopiskiem ”uwagi do konsultacji 

społecznych” 

Elektronicznie na adres: konsultacje@dabrowa-gornicza.pl 

 

 21 listopada 2018 r. godz. 17.00 Filia nr 8 MBP ul. Ofiar Katynia 93 – aula na parterze 

Prezentacja koncepcji z uwzględnieniem zgłoszonych uwag - warsztat projektowy 

 

 30 listopada 2018 r. publikacja wypracowanej koncepcji na portalach: 

www.bip.dabrowa-gornicza.pl;www.konsultacje.idabrowa.pl 

 

 Sporządzenie raportu do 30 dni od daty zakończenia konsultacji. 

        Prezydent Miasta 

 

   Zbigniew Podraza 
 

 

 

 


