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Ogloszenie
przedlu2eniu
konsultacji spolecznych dotyczqcych
o
projektu uchwaly Rady Miasta Wloclawek w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Wloclawek
Obszar, kt6ry bqdziemy konsultowa6 zoslal wyznaczony na podstawie szczegolowej
diagnozy miasta, w kt6rej poddano analizie zjawiska: bezrobocia, ub6stwa, pzestepczo6ci,
edukacji, uczestnictwa w zyciu publicznym i kulturalnym. Negatylvne zjawiska spoleczne
muszq by6 powiqzane z co najmniej jednym z nastepujqcych problem6w: gospodarczym,
Srodowiskowym, technicznym oraz pzestrzenno-funkcjonalnym. Bada sie ich rozklad
pzestzenny, co pozwala okre6li6, jaka czg56 miasta jest objgta kryzysem i mo2e bye
uznana za obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Obszar ten zatvtierdza Rada Miasta
stosownq uchwale.

Przyjecie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji jest bardzo waine,
poniewa2 projekty rewitalizacyjne czyli konkretne dzialania, mogE by6 realizowane
tylko na obszarze rewitalizacji.
Zapraszamy do zglaszania uwag i rozmowy o proponowanym projekcie uchwaly w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje prowadzone sq w okresie od 8 grudnia 2016 roku do l2 lutego 2017 roku w
formie:
1. Zbierania uwag ustnych w:
Wydziale Rozwoju Miasta Uzqdu Miasta Woclawek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206'
ll pigtro (budynek z winde i przystosowany do potrzeb os6b niepe+nosprawnych)
w poniedzialek, Srodg i czwartek w godz. 7.30 - 15.30, wtorek 7.30-17.00' piqtek 7'30

-

14.00,

2.

3.

obywatelskiej ,,Sr6dmiescie Cafe', 3 Maja 9, od poniedzialku do piqtku
- Kawiarni
w godz. 1 1.00 - 18.00, soboty w godz. 11.00 - 16.00.
Zbietania uwag, opinii i propozycji w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocq
formulaza konsultacyjnego zamieszczonego na stronie rewitalizacia.wloclawek.eu,
w Biuletynie Informacji Publlcznej Uzgdu Miasta Wloclawek, w Kawiarni obywatelskiej
,,Sr6dmie5cie Cafe" oraz Wydziale Rozwoju Miasta Urzgdu Miasta Wloclawek, Zielony
Rynek 11/13, pok. 206. wypelnione formularze mozna dostarczyc drogq elektronicznq na
adres rewitalizacia@um.wloclawek.pl. przesla6 online poptzez strone
rewrtalizacia_wloclawek.eu, zlo2y6 osobiscie lub pzekaza6 drogq korespondencyjnE na
'1
aOres: UrzqO Miasta Wloclawek, Wydzial Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 1/13' 87-800
Wloclawek
Spotkari dyskusyjnych oraz spaceru badawczego, klorych szczeg6towe terminy i miejsce
podane zostanE co najmniej 7 dni kalendarzowych pzed planowanym spotkaniem

Formulaz konsultacyjny oraz projekt uchwaly wraz

z

zal4cznikami sq dostepne od dnia

8 grudnia 2016 roku.

Kontakt:
Uzad Miasta Woclawek, Wydzial Rozwoiu Miasta, zielony Rynek 11/13
Telefony: 54 4144459, M 4144460, 54 4144051
e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek. pl

Projekt realizowany przy wsp6lfinansowaniu ze Srodk6w Unii Europejskiej,
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczn 2014-2020
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