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BIP Urzędu Miejs kieg o w Was ilkowie

Konsultacje do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Burmistrz Wasilkowa informuje, iż od dnia 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r odbędą się konsultacje społeczne w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Celem konsultacji jest pozyskanie wniosków,
uwag i opinii mieszkańców do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:
a)
protokołowanego, bezpośredniego spotkania z mieszkańcami Gminy Wasilków na którym nastąpi prezentacja
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz będzie możliwość
składania wniosków, uwag i opinii; spotkanie odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej ul. Białostocka 19.
b)
spaceru badawczego z mieszkańcami Miasta Wasilków w granicach obszaru zdegradowanego i rewitalizacji, który
rozpocznie się 16 maja 2017 r. o godzinie 16.00 na skwerze przy Cerkwi. Podczas spaceru nastąpi prezentacja projektu
uchwały oraz możliwe będzie składanie wniosków, uwag i opinii dotyczących obszaru.
c)
Poprzez składanie wniosków, uwag i opinii w formie pisemnej na „Formularzu konsultacyjnym” (stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia) w przedmiocie konsultacji. Formularze można składać bezpośrednio w Biurze
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wasilkowie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd
Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków lub przesyłać drogą elektroniczną na adres:
rewitalizacja@wasilkow.pl w dniach od dnia 22 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r.
Więcej informacji i projekt uchwały: www.wasilkow.pl/pl/informator/rewitalizacja.html
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Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 11.12.2020 r. znak:
AR.6740.3.13.2020 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
obejmującej przebudowę z rozbudową układu komunikacyjnego w obrębie dróg gminnych ul.
Kościelnej nr 105325B i Polnej nr 105350B w m. Wasilków, gm. Wasilków wraz z rondem,
miejscami postojowymi, ciągami komunikacyjnymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną,
na działkach nr geod. : 2461/85; 2473/2; 2461/3; 2474; 2618; 3437; 3435/3; 2461/70;
2461/89; 2461/7; 3434/14; 2623/8; 3436/12; 3436/20; 3436/22; 2623/11; 2622/9; 2621/9;
2759/3; 3435/40; 3435/42; 2461/93; 2461/92; 2461/90; 2619/16 wraz z ograniczeniem w
korzystaniu działek (czasowe zajęcie): Jednostka ewidencyjna m. Wasilków, obręb 0013
Wasilków, działki nr geod. : 2623/10, 2759/4, 3436/21, 2619/12, 2623/9, 2621/8, 3436/9 - w
celu przebudowy innych dróg publicznych (przebudowa krzyżowań), 3434/13, 3435/14,
3435/15, 3435/16, 3436/11, 3436/19, 3436/9, 3436/5, 2473/1, 2461/74, 2758, 2760, 2762,
2763, 2764, 2765, 2619/17, 2621/8, 2622/5, 2622/4, 2623/4 - w celu przebudowy sieci
uzbrojenia terenu. 3434/13, 3436/5 w celu przebudowy zjazdów (dowiązanie do istniejącego
terenu).
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