
 

 

OBWIESZCZENIE 

Prezydenta Miasta Torunia 
 

Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1023 t.j.) oraz w związku z Uchwałą Nr 539/17 Rady Miasta Torunia z dnia 
23 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 
 

Prezydent Miasta Torunia zawiadamia 
 
o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  

pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 
 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji 
Torunia do roku 2023. 
Konsultacje mają na celu zebranie uwag i opinii dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji. 
 
W ramach konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji planuje się następujące formy 
konsultacji społecznych: 
1. Otwarte spotkanie informacyjne: 

Termin: 5 lipca 2018 r. 
Miejsce: Centrum Dialogu im. Jana Pawła II, Pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1, w Toruniu, 
Godzina: 17.30 - 19.00. 

2. Zbieranie uwag ustnych: 
Termin: 6 lipca 2018 r. 
Miejsce: Biuro Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 2/2a, w Toruniu. 
Godzina: 7.30 – 18.00. 

3. Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzach 
konsultacyjnych zamieszczonych na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Torunia: 

a) Zbieranie uwag będzie trwało od 2 lipca do 2 sierpnia 2018 r. 
b) Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem konsultacyjnym będzie 

dostępny na stronach: www.bip.torun.pl (w zakładce „Ogłoszenia Prezydenta”), 
www.torun.pl, www.rewitalizacja.torun.pl, www.konsultacje.torun.pl, www.orbitorun.pl  

c) Wersja papierowa projektu Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z formularzem 
konsultacyjnym będzie dostępna w siedzibie Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Torunia, 
ul. Podmurna 2/2a w godzinach pracy Biura tj. 7.30-15.30 (od poniedziałku do piątku). 

d) Uwagi zbierane będą w Punktach Informacyjnych Urzędu Miasta Torunia, 
zlokalizowanych pod niżej wymienionymi adresami: 
• ul. Wały gen. Sikorskiego 8, w godzinach 9.00-17.00 (od poniedziałku do piątku), 
• ul. Grudziądzka 126 b, w godzinach 9.00-17.00 (od poniedziałku do piątku), 
• ul. Poznańska 52, w godzinach 9.00-16.00 (od poniedziałku do piątku), 
• ul. Dziewulskiego 38 (pętla autobusowa), w godzinach 9.00-17.00 (od poniedziałku 

do piątku), 

http://www.bip.torun.pl/
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http://www.orbitorun.pl/


• ul. Broniewskiego 90 (Centrum Handlowe Plaza), od wtorku do piątku w godzinach 
11.00-19.00, w sobotę w godzinach 9.00-17.00, 

• oraz drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Torunia, Biuro Rewitalizacji, 
ul. Podmurna 2/2a, 87-100 Toruń, z dopiskiem: „Konsultacje PRT” 

• oraz drogą mailową na adres: br@um.torun.pl . 
 

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych zostanie opublikowana niezwłocznie po 
ich zakończeniu na stronach internetowych: www.bip.torun.pl, www.rewitalizacja.torun.pl, 
www.konsultacje.torun.pl, www.orbitorun.pl .  
 
UWAGA: Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie z datą wpływu po 2 sierpnia 2018 r., nieczytelnie 
podpisane imieniem i nazwiskiem, przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym 
(za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania 
informacyjnego). 
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