
OBWIESZCZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach 

społecznych dotyczących projektu 

„Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Gminy Gniew do 2030 r.” 

 Do udziału w konsultacjach uprawnieni są: 

 mieszkańcy Gminy,  

 przedsiębiorcy, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające 

nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie 

mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność gospodarczą; 

 podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy 

działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych 

Konsultacje rozpoczną się dn. 18 marca i potrwają do 9 kwietnia 2021 r., przy czym 

odbywać się będą w formie: 

1. Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej: 

Uwagi mogą być składane na formularzu konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Gniewie pod adresem Urząd Miasta i Gminy Gniew, ul. Plac Grunwaldzki 1, 83-140 

Gniew, w biurze obsługi klienta lub przesyłane na adres e-mail: konsultacje@gniew.pl,  

2. Dyżurów konsultacyjnych mających na celu udzielenie informacji i wyjaśnień do 

dotyczących treści dokumentu.  

Planowane terminy dyżurów konsultacyjnych to 24, 31 marca  i 7 kwietnia w godzinach 

12.00-17.00. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 oraz zalecenia 

Ministerstwa Zdrowia dotyczące organizacji spotkań i zapewnienia bezpieczeństwa ich 

uczestnikom interesariusze chcący uczestniczyć w konsultacji w trakcie dyżurów, 

proszeni są o wcześniejszy kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki 

Przestrzennej I Środowiska tutejszego urzędu pod nr tel. 58 530 79 72 w celu ustalenia 

godziny i miejsca spotkania. 

mailto:konsultacje@gniew.pl


Wszyscy interesariusze chcący uczestniczyć w  konsultacji, proszeni są o skorzystanie 

z formularza dostępnego na stronie BIP: http://bip.gniew.pl/m,188,strategie-i-

programy.html?page=1 

oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew w Referacie Gospodarki Przestrzennej i 

Środowiska pok. Nr 208. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej 

formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych. 

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji 

społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie 

konsultacji. 

Konsultacje zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która 

opublikowana zostanie na stronie internetowej www.bip.gniew.pl 

Materiały tj. projekt „Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Społeczno 

– Gospodarczego Gminy Gniew do 2030 r”. wraz z formularzem konsultacyjnym 

dostępne będą od 18 marca do 9 kwietnia 2021 r. (włącznie) w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy w zakładce "Strategia Rozwoju Gminy Gniew" oraz w Urzędzie 

Miasta i Gminy Gniew, pokój nr 208 w godzinach pracy urzędu. 

Osoba odpowiedzialna: 

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych jest p. Łukasz 

Ogonowski. 

Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację 

zaproponowanych w projekcie dokumentu rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z 

przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska. 

Konsultacje prowadzone są zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.), uchwałą  nr 

XIII/89/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gniew oraz uchwałą  

nr XXXII/241/21 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia trybu, zasad i harmonogramu opracowania aktualizacji Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Gniew do 2030 r. 
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