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ZARZĄDZENIE NR  ON.0050.2529.2022.SOP 

PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 

2030 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2021 poz. 1057 t.j.), art. 39, art. 54 ust. 1-2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 2373 ze zm.) oraz § 6 pkt 1 i § 9 ust. 2 Uchwały 

nr XXIII/578/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 października 2020 r. w sprawie określenia zasad 

i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. 

poz. 7474) 

postanawiam 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku” wraz 

z „Prognozą oddziaływania na środowisko”. 

§ 2. 1. Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej. 

2. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy Bielska-Białej oraz lokalni partnerzy społeczni 

i gospodarczy. 

§ 3. 1. Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag w formie 

pisemnej, elektronicznej bądź ustnej do protokołu. 

2. Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: wrg@um.bielsko-biala.pl    oraz za pośrednictwem skrzynki podawczej 

znajdującej się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1 w budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-

Białej, przy pl. Ratuszowym 6. 

3. Istnieje możliwość osobistego zapoznania się z dokumentami podlegającymi konsultacjom, które 

wyłożone będą do wglądu w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-

Białej, przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32, III piętro, pokój nr 301. Dokumenty będą dostępne podczas 

dyżuru stacjonarnego, który pełniony będzie od 25 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r. w poniedziałki, wtorki 

i środy w godzinach 9.00-14.00, w czwartki w godzinach 12.00-16.00, w piątki w godzinach 8.00-12.00. 

Istnieje konieczność wcześniejszego umówienia się na spotkanie pod nr telefonu 33/497-14-86. 

4. W ramach konsultacji w dniu 28 lutego 2022 r. o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie w formie 

wideokonferencji na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt 

z Wydziałem Strategii i Rozwoju Gospodarczego nr telefonu 33/497-14-86, poczta elektroniczna: 

wrg@um.bielsko-biala.pl    oraz podanie swojego imienia, nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej, na 

który zostanie przesłane zaproszenie wraz z linkiem do spotkania.  

§ 4. Konsultacje rozpoczynają się 25 lutego 2022 r. i trwają do 31 marca 2022 r. 

§ 5. Jednostką wyznaczoną do udzielania wyjaśnień w związku z przedmiotem konsultacji jest Wydział 

Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

§ 6. Niniejsze zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach 

informacyjnych Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, w tym w zakładce 

dedykowanej konsultacjom społecznym, a także w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej” (wersja 

online). 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzyć Trzeciemu Zastępcy Prezydenta Miasta Bielska-Białej. 
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

PREZYDENT MIASTA  

        Bielska-Białej  

             Jarosław Klimaszewski 


