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Informacja podsumowująca przebieg zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej,  

w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
 

 Jedną z form konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha), wskazaną w Ogłoszeniu Prezydenta Miasta Wałbrzycha  
z dnia 15 czerwca 2020 r., było zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza 
zamieszczonego na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej 
(http://bip.um.walbrzych.pl/) oraz pod adresem http://rewitalizacja.walbrzych.pl/. Wypełnione formularze 
można było dostarczyć: 

a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.walbrzych.pl; 

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Rewitalizacji i Planowania 
przestrzennego, ul. Rynek 23, 58-300 Wałbrzych; 

c) osobiście do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 
Wałbrzych od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30. 

W celu zapewnienia udziału możliwie szerokiego grona interesariuszy, o możliwości zgłaszania uwag  
w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
informowano poprzez: 

1. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w zakładce ogłoszenia  
i obwieszczenia (http://bip.um.walbrzych.pl/),   

2. Portal Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (http://walbrzych.eu/aktualności),  

3. Stronę internetową „Wałbrzych Rewitalizacja”  http://rewitalizacja.walbrzych.pl/,  

4. Gabloty informacyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zlokalizowane na podobszarach 
rewitalizacji: Śródmieście (3 gabloty), Biały Kamień, Stary Zdrój, Sobięcin, Nowe Miasto, Podgórze, 

5. Portal społecznościowy Facebook (fanpage „Akcja rewitalizacja Wałbrzych”),  

6. Lokalne media - Tygodnik „30 minut”, nr 801 z dnia 19.06.2020 r.  

7. Stojak informacyjny umieszczonych w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. 

Formularz konsultacyjny udostępniony został interesariuszom rewitalizacji od dnia 22 czerwca do 21 lipca 
2020 r.: 

a) na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.um.walbrzych.pl/); 
b) na stronie internetowej http://rewitalizacja.walbrzych.pl/ oraz na stronie Portalu Urzędu Miejskiego 

w Wałbrzychu (http://walbrzych.eu/aktualności); 
c) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych 

od poniedziałku do piątku od 7.30 do 16.30; 
d) w Biurze Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Rynek 

23, pok. 204, II piętro w godzinach pracy Biura, tj. 

− poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.30 do 15.30, 

− wtorki w godz. 7.30 od 16.30, 

− piątki w godz. od 7.30 do 14.30. 
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Z tej formy konsultacji społecznych skorzystało 9 interesariuszy rewitalizacji. Jedna z uwag zgłoszona za 
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail), nie została uwzględniona. Zgodnie  
z obwieszczeniem/ogłoszeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15 czerwca 2020 r., nie rozpatrywano 
uwagi, opinii i propozycji przesłanych w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag 
ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami 
rewitalizacji). Interesariusz, poprzez środki komunikacji elektronicznej (e-mail) został poinformowany  
o sposobach wnoszenia uwag w ramach prowadzonych konsultacji społecznych, jednakże nie skorzystał  
z możliwości wniesienia uwag/opinii zgodnie z przyjętymi zasadami. 
 
Łącznie na formularzach konsultacyjnych złożono 63 uwagi. Szczegółowy spis wniesionych uwag oraz sposób 
ich uwzględnienia zostanie ujęty w Raporcie z konsultacji społecznych projektu aktualizacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 (GPR Wałbrzycha), który opublikowany 
zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM w Wałbrzychu oraz na stronie 
http://rewitalizacja.walbrzych.pl/ wraz z ogłoszeniem o zakończeniu konsultacji społecznych. 
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