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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LĘBORKA z dnia 29.04.2016 roku

Zaproszenie na konsultacje społeczne
Dotyczące programu rewitalizacji –
Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
„rewitalizacja lębork – północ”
Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1777) BURMISTRZ MIASTA LĘBORKA zawiadamia o konsultacjach
społecznych dotyczących przygotowania Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka na lata
2017–2023. Przedmiotem konsultacji społecznych jest wyznaczenie obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Lęborku.
Celem konsultacji jest włączenie się mieszkańców Lęborka, przedsiębiorców
i podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych
instytucji do działania polegającego na budowie programu rewitalizacji dla miasta
Lęborka, koncentrującego w północnej część miasta.

Granice obszaru stanowią:
 - od zachodu i północnego zachodu: linia kolejowa do Łeby, ogródki działkowe przy ul.
Buczka, osiedle przy ul. Poznańskiej i ul. Zofii Witkowskiej;
 - od wschodu –ul. Kossaka i posesje do niej przyległe z obu stron;
 - od południa - rzeka Łeba, al. Wolności i ul. Gdańska i posesje przy niej usytuowane na
odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kossaka a ul. Pułaskiego.
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HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
1. Od 07.05.2016 roku do 06.06.2016 roku Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza wszystkich
zainteresowanych do zgłaszania propozycji, uwag i opinii w formie pisemnej na
ogólnodostępnym formularzu konsultacji społecznych, który będzie dostępny:
a) w formie elektronicznej pod adresem internetowym www.lebork.pl w zakładce
rewitalizacja;
b) w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej oraz w Wydziale Gospodarki Miejskiej (pok.
C101) Urzędu Miejskiego w Lęborku ul. Armii Krajowej 14;
c) a także w siedzibach: MOPS przy ul. Wyszyńskiego 3 oraz MZGK przy ul. A. Krajowej 14.
Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku
lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,
84 -300 Lębork bądź drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl
Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 06.06.2016 roku nie będą rozpatrywane.
2. W dniu 11.05.2016 roku o godzinie 16.00 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza do udziału
w spotkaniu:
a) przedsiębiorców i przedstawicieli podmiotów prowadzących lub zamierzających
prowadzić na terenie Lęborka działalność gospodarczą;
b) przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i innych podmiotów
prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie miasta Lęborka działalność
społeczną;
Miejsce spotkania: Urząd Miejski w Lęborku (sala 101 - Sala Rajców).
Celem spotkania będzie budowa partnerstwa i sieci powiązań w procesie rewitalizacji
zdegradowanego fragmentu miasta Lęborka. Formularz wstępnej deklaracji przystąpienia do
partnerstwa w programie będzie dostępny:
a) w formie elektronicznej pod adresem internetowym .www.lebork.pl w zakładce
rewitalizacja;
b) podczas spotkania z zainteresowanymi podmiotami.
Wypełniony formularz będzie można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Lęborku
lub przesłać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,
84-300 Lębork bądź drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl
Ze względów organizacyjnych prosimy zainteresowanych o zgłoszenie chęci uczestnictwa
poprzez podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu lub adresu e-mail do kontaktu.
Zgłoszenia takiego należy dokonać najpóźniej do 10.05.2016 r. poprzez przekazanie wiadomości
e-mail na adres: rewitalizacja@um.lebork.pl
3. W dniu 19.05.2016 roku o godzinie 16.30 Burmistrz Miasta Lęborka zaprasza na debatę
wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, właścicieli i zarządców
nieruchomości znajdujących się w granicach obszaru wskazanego do rewitalizacji.
Celem debaty jest rozpoznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz zestawienie ich
z możliwością realizacji przedsięwzięć w ramach procesu rewitalizacji miasta Lęborka.
Miejsce debaty: Świetlica szkolna Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Placu Kopernika nr 5 w Lęborku.
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