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INFORMACJA  
O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 
PRZEDMIOT KONSULTACJI 

 
Przedmiotem konsultacji społecznych jest LOKALIZACJA PLENEROWEJ INWESTYCJI FESTIWALOWEJ  
w Ostródzie. 
 
LOKALIZACJA 1 – Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. 3-go Maja w Ostródzie 
LOKALIZACJA 2 – autodrom przy kotłowni MPEC, ul. Demokracji 
 
 

 
 
 

TERMIN 
 
Konsultacje społeczne odbywają od dnia 25.02.2020 r. do dnia 17.03.2020 r.  
 
 

UCZESTNICY KONSULTACJI 
 
Konsultacje obejmują teren całego miasta, a uczestniczyć w nich mogą wszyscy mieszkańcy Ostródy. 
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PRZEBIEG KONSULTACJI – FORMA I HARMONOGRAM 

 
ZBIERANIE OPINII 

− zakres: plusy i minusy (zalety i wady) dla proponowanych lokalizacji  

− uczestnicy: mieszkańcy całego miasta Ostróda 

− forma pisemna 1 – formularz online dostępny na stronach internetowych 
https://www.interankiety.pl/a/infrastrukturafestiwalowaopinie 

− forma pisemna 2 – formularz papierowy dostępny w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Ostródzie 

− forma pisemna 3 – formularz edytowalny udostępniony na stronach internetowych 

− termin: od 25.02.2020 r. do 15.03.2020 r. 
 

  
SPOTKANIE KONSULTACYJNE  1 

− zakres: omówienie lokalizacji nr 1 z mieszkańcami ul. 3-go Maja i najbliższej okolicy 

− uczestnicy: mieszkańcy ul. 3-go Maja i najbliższej okolicy 

− termin: 11.03.2020 r. (termin do potwierdzenia) 

− miejsce: Zespół Sportowo-Rekreacyjny przy ul. 3-go Maja (stadion), sala konferencyjna (I piętro) 

− godzina: 16:30 – 18:00 (godzina do potwierdzenia) 
 
 
SPOTKANIE KONSULTACYJNE  2 

− zakres: omówienie obu lokalizacji, przedstawienie czynników związanych z wyborem danej 
lokalizacji, w tym kosztów utrzymania, warunków technicznych, zasad korzystania, przyszłych 
funkcji obiektu itp. 

− uczestnicy: mieszkańcy całego miasta 

− termin: 12.03.2020 r. (termin do potwierdzenia) 

− miejsce: sala reprezentacyjna, Zamek w Ostródzie 

− godzina: 18:00 – 19:30 (godzina do potwierdzenia) 
 
 
BADANIE ANKIETOWE 

− zakres: ocena wariantów lokalizacji, potrzeby, oczekiwania, propozycje w zakresie 
plenerowej infrastruktury festiwalowej 

− uczestnicy: mieszkańcy całego miasta 

− forma pisemna 1 – formularz online dostępny na stronach internetowych 

− forma pisemna 2 – formularz papierowy dostępny w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu 
Miejskiego w Ostródzie 

− forma pisemna 3 – formularz edytowalny udostępniony na stronach internetowych 

− termin: od 03.03.2020 r. do 15.03.2020 r. 
 

 
PANEL OBYWATELSKI 

− zakres: przedstawienie stanowisk oraz debata i wypracowanie optymalnego rozwiązania na 
temat lokalizacji  

− uczestnicy: przedstawiciele urzędu, organizatorzy festiwali, eksperci w dziedzinie budowalnej 
i technologicznej, przedstawiciele mieszkańców 

− termin: 16.03.2020 r. (do potwierdzenia) 

− miejsce: Urząd Miejski w Ostródzie, sala sesyjna (do potwierdzenia) 

− godzina: 16:00 (do potwierdzenia) 
 

 

https://www.interankiety.pl/a/infrastrukturafestiwalowaopinie
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JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA NA KONSULTACJE 

 
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Monitorowania, Planowania 
Strategicznego i Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. 
 
 
 

FORMULARZE I INFORMACJE 
 
Informacje i formularze na temat konsultacji są dostępne: 
 

− w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim pod adresem:  
14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24, tel. 89 642 94 00 
w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 
 

− na stronie internetowej  www.ostroda.pl w zakładce „Badania i konsultacje”,  
podtytuł Infrastruktura festiwalowa 
 

− na stronie internetowej www.bip.ostroda.pl w zakładce „Konsultacje społeczne”,  
podtytuł Infrastruktura festiwalowa 
 

− adres mailowy, na który należy przesłać formularze: konsultacje.mpr@um.ostroda.pl  
 

 
 
 

WYNIKI KONSULTACJI 
 
O wynikach konsultacji Burmistrz Miasta Ostróda poinformuje w ciągu 30-stu dni od dnia zakończenia 
konsultacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Małgorzata Hołubiec, Marta Pietrykowska 
Wydział Monitorowania Planowania Strategicznego i Rozwoju 
Urząd Miejski w Ostródzie 

http://www.ostroda.pl/
http://www.bip.ostroda.pl/
mailto:konsultacje.mpr@um.ostroda.pl

