
Zarządzenie Nr 438/ZN/2022

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu koncepcji budowy parkingu

dla zadania „Budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta Augusta 74" realizowanego w ramach

Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022   

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r.

poz. 559, poz. 583), Uchwały Nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 17 marca

2016 r. poz. 1139) i Uchwały Nr XXIV/400/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 października 2020

r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/238/16 Rady Miejskiej w Słupsku z 27 stycznia 2016 roku w

sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 09 grudnia

2020 roku, poz. 5275).

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić  konsultacje  społeczne  z  mieszkankami  i  mieszkańcami  Miasta  Słupska  dotyczące

projektu koncepcji budowy parkingu dla zadania „Budowa ekologicznego parkingu przy ul. Zygmunta

Augusta 74" realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022.

§ 2.

1.  Celem  konsultacji  jest  pozyskanie  od  mieszkanek  i  mieszkańców  Słupska  uwag  dotyczących

stworzonego projektu koncepcji budowy parkingu dla zadania „Budowa ekologicznego parkingu przy

ul. Zygmunta Augusta 74" realizowanego w ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

2. Koncepcja budowy parkingu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu zagospodarowania terenu.

§ 3.

Konsultacje będą trwały od 08 czerwca do 29 czerwca  2022 roku.



§ 4.

1. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formach:

1) dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 14 czerwca 2022 r. w godzinach 14:00-15:00 w sali  211

w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, podczas których można będzie zgłaszać uwagi za

pomocą formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zapisy

na konsultacje odbędą się w formie elektronicznej, poprzez wysłanie danych kontaktowych na adres

e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl, w tytule e-maila należy wpisać „Dyżur konsultacyjny – konsultacje

SBO 2022” lub poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem 59 848 75 15;

2)  udostępnienia  dokumentu  w  formie  papierowej  w  sekretariacie  Przedsiębiorstwa  Gospodarki

Mieszkaniowej Sp. z o.o. Tuwima 4 w Słupsku oraz w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku i na stronie www.slupsk.pl,

3) zgłaszania uwag za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego

zarządzenia,  który należy wypełnić  i  złożyć  w wersji  papierowej  w  sekretariacie  Przedsiębiorstwa

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Tuwima 4 w Słupsku  lub przesłać w wersji elektronicznej na

adres: sekretariat@pgm.slupsk.pl do 29 czerwca 2022r.

4)  zgłoszenia  uwag  za  pomocą  formularza  dostępnego  na  platformie  konsultacyjnej

http://slupsk.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne,

5) telefonicznego zgłaszania uwag przez cały okres konsultacji w godzinach od 8.00 do 10.00 pod

numerem telefonu 59 848 75 15.

§ 5.

Za  przeprowadzenie  konsultacji  społecznych  odpowiedzialny  jest  Przedsiębiorstwo  Gospodarki

Mieszkaniowej Sp. z o.o., Tuwima 4 w Słupsku. 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., 

Tuwima 4 w Słupsku. 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT

Miasta Słupska

Krystyna Danilecka-Wojewódzka
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http://slupsk.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

