
Zarządzenie nr PM-2873/2020 

Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 7 października 2020 r. 

 

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących wyboru wariantu zagospodarowania 
zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 15 Statutu Miasta Gliwice 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące wyboru wariantu zagospodarowania 
zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka. 

§ 2 

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem konsultacji stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

1. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik Wydziału Gospodarowania 
Wodami oraz zastępca naczelnika Biura Prezydenta Miasta. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam dyrektorowi Urzędu. 

3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr PM-2873/2020 
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 7 października 2020 r. 
 

Regulamin konsultacji społecznych dotyczących wyboru wariantu 

zagospodarowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka 

 

§ 1  

Zasady ogólne 

1. Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są mieszkańcy miasta Gliwice. 

2. Konsultacje odbędą się od 15 do 31 października 2020 r. 

 

§ 2 

Działania informacyjne 

1. Informacje o konsultacjach wraz z przedstawieniem dwóch wariantów 

zagospodarowania zbiornika retencyjnego na potoku Wójtowianka zostaną 

rozpropagowane wśród mieszkańców w ramach kampanii informacyjnej obejmującej:  

a. ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej (Gliwice.eu) oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), 

b.  dystrybucję broszury informacyjnej, 

c. co najmniej dwukrotną publikację w Miejskim Serwisie Informacyjnym-Gliwice,  

d. publikacje oraz komunikaty radiowe w lokalnych mediach. 

 

§ 3 

Sposób przeprowadzania konsultacji 

1. Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod adresem: 

konsultacje.gliwice.eu.  

2. Wypełnienie ankiety odbywa się poprzez formularz internetowy, w którym należy 

udzielić odpowiedzi na pytanie: 

Który z przedstawionych wariantów zagospodarowania zbiornika retencyjnego na potoku 

Wójtowianka Pani/Pan wybiera?  

poprzez zaznaczenie jednej z dwóch odpowiedzi:  



a. Wariant 1 - przyrodniczy, 

b. Wariant 2 – rekreacyjny. 

 

§ 4 

Wyniki konsultacji 

Wyniki konsultacji podlegają publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz w Miejskim Serwisie Informacyjnym-

Gliwice.  

 

 

                                            Adam Neumann 

Prezydent Miasta Gliwice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

 


