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ZARZĄDZENIE NR 245/22 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁA PODLASKA 

z dnia 24 października 2022 r. 
 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących  

projektu uchwały Rady Miasta Biała Podlaska zmieniającej uchwałę w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta 

Biała Podlaska  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.), art. 6 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) oraz § 1 ust. 3 załącznika 
do uchwały Nr VI/61/11 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Biała 
Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 81, poz. 1539), zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne, których celem jest zapewnienie udziału 
interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, 
wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała Podlaska.  

 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Biała 
Podlaska.  
 

3. Konsultacje przeprowadzone będą w dniach od 1 listopada 2022 r. do 30 listopada 
2022 r. w formie: 

1) spotkania otwartego, ze wszystkimi zainteresowanymi procesem rewitalizacji, 
umożliwiającego omówienie delimitacji wyznaczenia obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji miasta Biała Podlaska. Spotkanie odbędzie się w dniu  
4 listopada 2022 roku w godzinach od 16.00 do 18.00 w sali nr 238 Urzędu 
Miasta Biała Podlaska, 

2) zbierania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej na 
formularzu konsultacyjnym. 

 

4. Zasięg konsultacji obejmuje teren miasta Biała Podlaska. 
5. Organem właściwym do rozpatrywania uwag, opinii i wniosków jest Prezydent Miasta 

Biała Podlaska. 
 

§ 2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z interesariuszami 
rewitalizacji, umieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Biała Podlaska oraz na stronie podmiotowej Gminy 
Miejskiej Biała Podlaska w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

§ 3. Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja 
podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich 
przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa 
w § 1 ust. 3 pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. 
Informacja ta zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Biała 
Podlaska oraz na stronie podmiotowej Gminy Miejskiej Biała Podlaska w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Biała Podlaska. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

PREZYDENT MIASTA 

/-/ 

Michał Litwiniuk 


