CO
Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
ONSULTUJEMY?
Konsultujemy zmiany
w przestrzeni
terenu targowiska
miejskiego irynku
jego otoczenia

→
→

Mieszkańców, przedsiębiorców,

 Otwieramy konsultacje społeczne projektu zmiany
osoby robiąceprzestrzennego
zakupy na rynku, radnych,
miejscowego planu zagospodarowania
terenu targowiska miejskiego
i jego otoczenia.
organizacje
pozarządowe, wspólnoty

KOGO
APRASZAMY?


mieszkaniowe, lokalne grupy dyskusyjne
Do udziału w konsultacjach
zapraszamy
wszystkich
– czyli
wszystkich
zainteresowanych
zainteresowanych, w szczególności mieszkańców,
przedsiębiorców, osoby robiące zakupy na rynku, radnych,
organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, lokalne
Za pomocą ankiet,
grupy dyskusyjne itp. – czyli wszystkich zainteresowanych.

JAK
ONSULTUJEMY?

?

?

?

w punkcie konsultacyjnym i podczas spotkania
7 września 2018 r. o godz. 17.00
Zaprasza Burmistrz Miasta Brzeziny
w Centrum
Promocji i Kultury, ul. Sienkiewicza 10/
Marcin Pluta

?
?

?

?

?

Teren targowiska miejskiego i jego otoczenie objęty konsultacjami

CO
KONSULTUJEMY?

Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego
terenu targowiska miejskiego i jego otoczenia

Mieszkańców, przedsiębiorców,
osoby robiące zakupy na rynku, radnych,
KOGO
organizacje pozarządowe, wspólnoty
ZAPRASZAMY?
mieszkaniowe, lokalne grupy dyskusyjne
– czyli wszystkich zainteresowanych
Opracowanie własne: Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. we Wrocławiu na podstawie Mapy Google

Harmonogram konsultacjiZaspołecznych
pomocą ankiet,

JAK 31 sierpnia – 21 września 2018
w punkcie konsultacyjnym i podczas spotkania
→
KONSULTUJEMY?
Ankieta internetowa dostępna pod adresem
www. brzeziny.pl
7 września
2018 r. o godz. 17.00

→

?

? ?

w zakładce Życie miasta → Konsultacje społeczne

w Centrum Promocji i Kultury, ul. Sienkiewicza 10/12

31 sierpnia – 21 września 2018

Ankieta papierowa dostępna w siedzibach:
• Urzędu Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16
w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), ul. Św. Anny 57
w dni robocze w godz.: środa 7.00 – 18.00, pozostałe dni 7.00 – 15.00
• Zakładu Usług Komunalnych (ZUK), ul. Przemysłowa 14
w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00
• Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC), ul. Modrzewskiego 12
w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00
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→
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4 września – 18 września 2018
 unkt konsultacyjny na parterze Urzędu Miasta Brzeziny, w Biurze Obsługi Klienta,
P
czynny we wtorki: 4 września, 11 września i 18 września w godz. 16.00 – 18.00,
możliwość złożenia ankiety papierowej

7 września 2018, godz. 17.00
Spotkanie warsztatowe w siedzibie Centrum Promocji i Kultury, ul. Sienkiewicza 10/12

12 października 2018
Publikacja raportu z przebiegu konsultacji.

Chcesz wiedzieć więcej na temat konsultacji?
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