
Wyszków, 30.05.2022r. 

 

BURMISTRZ WYSZKOWA  

informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu  

Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  ( Dz.U. 2022 r. poz. 559 z zm.)  art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1057 z zm.) oraz w związku z Uchwałą nr 

XL/458/21Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 

trybu konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030. 

 

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii na temat planowanych 

kierunków rozwoju w jakich powinna zmierzać Gmina  oraz zapewnienie możliwości 

udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu. 

 

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 01.06.2022 r. do dnia 05.07.2022 r. 

 

Konsultacje kierowane są w szczególności do mieszkańców gminy Wyszków oraz innych 

podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 3 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju tj.: sąsiednich gmin i ich związków, lokalnych partnerów społecznych                                     

i gospodarczych oraz właściwego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie: 

1. pisemnej, poprzez zgłoszenie opinii i uwag na formularzu dostępnym na stronie 

internetowej www.wyszkow.pl w zakładce Dialog z mieszkańcami.  Formularz może być 

złożony: 

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres pozyskiwaniefunduszy@wyszkow.pl,   

- osobiście w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Punkt Obsługi Klienta,  

- listownie na adres Urząd Miejski w Wyszkowie, Aleja Róż 2 07-200 Wyszków,  

http://www.wyszkow.pl/
mailto:pozyskiwaniefunduszy@wyszkow.pl


2. bezpośredniego spotkania z mieszkańcami oraz przedstawicielami organizacji 

pozarządowych. Spotkanie odbędzie 2 czerwca 2022r., o godz.17.00 w Sali konferencyjnej 

Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.  

Uwagi do projektu Strategii należy składać w terminie trwania konsultacja do dnia 5 lipca 

2022r. O terminie dostarczenia uwag decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego                       

w Wyszkowie. 

 

Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych oraz projekt dokumentu Strategii 

Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030 dostępne są (od 1 czerwca 2022r.): 

- na stronie internetowej www.wyszkow.pl , zakładka Dialog z mieszkańcami. 

- w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 103, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–

16.00. 

  

Załączniki: 

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Wyszków na lata 2022-2030, 

2. Diagnoza społeczno- gospodarcza Gminy Wyszków, 

3. Formularz uwag, 

4. Prezentacja Strategii Rozwoju Gminy Wyszków. 
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