
CZYM JEST STRATEGIA?

Strategia jest długofalowym scenariuszem rozwoju Miasta, określającym 
główne kierunki działania Miasta. Wskazuje:

- wizję rozwoju - jacy chcemy być,
- misję - czym się wyróżniamy i co chcemy osiągnąć,
- strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego.

DLACZEGO STRATEGIA JEST WAŻNA?

Białystok potrzebuje nowej Strategii po to, aby:
- jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Mieszkańców oraz nowe wyzwania,
- określić kierunki rozwoju Miasta,
- pozyskać wsparcie i akceptację społeczną w realizacji projektów rozwojowych.

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ!

Miasto Białystok opracowało projekt „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku 
do 2030 roku”. Zgłoszone propozycje zmian w projekcie dokumentu 
i zaangażowanie w proces konsultacji społecznych zapewnią jakość i trafność 
określonych celów i kierunków działań. Zapraszamy do otwartej dyskusji 
o przyszłości Białegostoku.

Ty też możesz mieć wpływ 
na przyszłość Białegostoku! 

Weź udział w konsultacjach społecznych 

Więcej informacji na strategia2030.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl

KONSULTACJE SPOŁECZNE
PROJEKTU STRATEGII 
ROZWOJU MIASTA 
BIAŁEGOSTOKU DO 2030 ROKU

do 20 października 2021 r.



JAKI JEST CEL KONSULTACJI?

KTO I W JAKIEJ FORMIE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH?

Poznanie opinii i propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Miasta 
Białegostoku do 2030 roku”

wypełnienie ankiety:

• elektronicznej dostępnej na stronach: 
  strategia2030.bialystok.pl, www.bialystok.pl;

• papierowej i złożenie jej w wyznaczonych punktach Urzędu Miejskiego 
  w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 i ul. Św. Rocha 3. 

udział w spotkaniach konsultacyjnych (po wcześniejszej rejestracji):

• 7 października 2021 r. w godzinach 16.00 - 18.00
  Stadion Miejski w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1, strefa czerwona

• 13 października 2021 r. w godzinach 16.00 - 18.00 - on-line 

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PROJEKT STRATEGII?

• wersja papierowa: Urząd Miejski w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 i ul. Św. Rocha 3.

• wersja elektroniczna: na stronach internetowych - strategia2030.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl

mieszkańcy Miasta Białegostoku, lokalni partnerzy społeczni w tym organizacje pozarządowe 
działające na rzecz białostoczan, poprzez:

sąsiednie gminy: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków, 
Zabłudów, a także ich związki; lokalni partnerzy gospodarczy; dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie poprzez:

• zgłoszenie propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku” 
  drogą elektroniczną w wersji nieedytowalnej (skan pisma z oryginału) na adres e-mail: 
  strategia2030@um.bialystok.pl lub poprzez system ePUAP, identyfikator ePUAP: UMwB, adres 
  skrzynki podawczej: /UMwB/skrytka. 
  Za ważne uznaje się uwagi i propozycje zmian podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentowania.


