Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Woclawek

gminnym (Dz U z 20'l8r'
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
ust.
por. ool, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432i poz. 2500), w zwiqzku z arl. 6 oraz arl.25 ust i art. 35

i

ustawy

z dnia 9 pa2dziernika 2015 r, o rewitalizacji (Dz,U. z

l

2018r. poz.

1398),

Prezydent Miasta Woclawek zawiadamia

konsultacji spolecznych do$czqcych projektu uchwaly Rady Miasta wloclawek
o rozpoczgciu
'
w sprawie ustanowienia specjalnej strefy Rewitalizacji na obszaze rewitalizacji
Miasta Woclawek

Specialnej
Pzedmiotem konsultacji.iest prolekt uchwaty Rady Miasta Wloclawek w sprawie ustanowienia
na celu zebranie od
Strefy Rewitalizacji na obszaze rewitalizacji Miasta Woclawek. Konsultacje majE
projektu uchwaty
interesariuszyi rewitalizac.ii uwag, opinii i propozycji dotyczEcych przedmiotowego

Konsultacje spoleczne projektu uchwaly pzeprowadzone zostanE

w

okresie

od

26 02.2019r

'

do 21 .03.2019r. w formie:

.

'17.00 w Starej Remizie
otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 05 marca 2019r. o godz.
pzy ul. Zabiei 8 we Woclawku;

.

pzy ul 3 Maja 9 zaplanowanych na:
cyklu spotka6 w kawiarni obywatelskiej ,,Sr6dmie6cie Cafe"
godz '16 00;
26 lutego, 12marcaoraz19 marca 2019r', poczqtek spotkari o

rzbieraniauwag,opiniiipropozycjiwpostacipapierowejie|ektronicznejzapomocqformu|aza
konsultacyjnego:

- drogq korespondencyjnq lub osobiscie na adres Uzqd Miasta woclawek Biuro Rewitalizacli'
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wtoclawek w godzinach pracy Urzqdu'
pl
- drogq elektronicznq na adres rewitalizacia@um wloclawek

o

zbierania uwag ustnych w:
pigtro (budynek

pok. 206 ll
Biuae Rewitalizacji Uzgdu Miasta Wocfawek, Zielony Rynek 11/13,
z windq pzystosowany do potzeb os6b niepelnosprawnych) w poniedzialek' Srodq

-

i

iczwartekwgodz.odT.30dol5'30,wtorekod7'30do17'00,piqtekod7.30do14'00,
poniedzialku do piqtku
Kawiarni obywatelskiej ,,Sr6dmie6cie Cafe" pzy ul. 3 Maja 9, od
w godz. od '12.00 do 18.00, w soboty w godz. od 12 00 do 16 00

-

od dnia 26 lutego
Formularz konsuttacylny oraz projekt uchwaly wraz z zalqcznikami bqdq dostqpne
na oficjalnej stronie Gminy
20.19r. na stronie podmiotowej mlasta w Biuletynie Informacji Publicznej,
Cafe" i w Biuze
Miasto Woclawek www.wloclawek pl, a takZe w kawiarni obywatelskiej ,,Sr6dmie5cie
'l113, pok 206
Rewitalizacii Uzgdu Miasta Woclawek, Zielony Rynek 1

Nie bedqrozpatrywane uwagi, opinie i propozycie:

a) z dat4wptywu pzed dniem 26 lutego 2019r. oraz po dniu 21 marca 2019r.,

b)

niepodpisane czytelnie imieniem

i

nazwiskiem interesafiusza b4d2 osoby reprezentujqcej

interesariusza,

c)
i

pzeslane w formie innej ni2 na formulazu konsultacii (za wyiqtkiem uwag ustnych bqdz propozycji

opinii zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizac.ii).

Informacia podsumowujqca pzebieg konsultacji podana zostanie do publicznel wiadomoSci na stronie
podmiotowei miasta w Biuletynie Informacji Publicznel.

i

lnteresariuszami rewitalizacl w rozumlenlu art.

r' o rewitalizaciisqw szczegolnosci:

2 ust. 2 ustawy z dnia 9 pazdziemika

podmioty zza4dzfiry
u2yltownicy Yr:c4691 lgruchomosci i
o'.i was'itittt'
-oOuo'i.,-'*
wspolnoty mieszkaniowe
mi*zkaniowe'
tpolOtiifni.
tyt
.,9 n.'tyr

1) mieszkaicy obszaru rewitalizacl

-2015

nieruchomosciami znajduj4cymi
i tov{atzvstv{a budov{nictwa spo€cmego;
1);
2) mieszkaicy gminy inni nizwymienieniw
pmwadzic na.obszaze gminv daalalnosc gospodarczq;
zahiezalqce
tub
;i
gminy dzialalnose spoleczn4 ',v tym organlzaqe
4) podmioty pruwadzqce ruo zamrezalice piowaozie na obsirza

ilffi;'ti;;dr4;

oozae adovie i gruPy nieformalne;
tervtorialnego i ich jednostk organizaryjne:
Eii.onditi i

t.'io"io,

6i brgany wladzY Publicznei;
Skarbu ParcttYa'
pKt o, realizuj4ce na obszarzo rewitalizacJi uprawnienia
7) podmioty, inne nEwymenone w

