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Na podstawie art. 11 ust, 3, w zwiqzku z art. 6 ustawy z dnia 9 pa2dziemika 2d{
(Dz.U.22015 |. poz. 1777), Prezydent Miasta Woclawek zawiadamia

o rozpoczQciu konsultacji spolecznych dotyczqcych projektu uchwaly Rady Miasta Wloclawek
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
na terenie miasta Wloclawek

Pzedmiotem konsultacji jest projekt uchwaly Rady Miasta Wloclawek w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Woclawek,
Konsultacje maiE na celu zebranie od interesariuszyi rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczqcych
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Woclawek oraz identyfikacji
mocnych i slabych stron zaproponowanych obszar6w.

Konsultacje spoleczne projektu uchwaly pzeprowadzone zostanq
do 13.01 .2017 r. w formie:

.
.

w

okresie

od 8.12.2016 r.

otwarlego spotkania konsultacyjnego w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 18.00 w Starej Remizie
pzy ul. Zabiej 8 we Woclawku;
zbierania uwag, opinii ipropozycji w postaci papierowej ielektronicznej za pomocE formulaza
konsultacyjnego:

-

drogq elektronicznq

za

pomocq formulaza

online dostqpnego

na

stronie

rewitalizacia.wloclawek,eu
- drogqelektronlcznq na adres rewitalizacia@um.wloclawek,pl

- drogq korespondencyjnq lub osobi6cie na adres Uzqd Miasta Woclawek Wydzial Rozwoju
Miasta, Zielony Rynek 1'1113, 87-800 Wloclawek w godzinach pracy Uzqdu.

.

zbierania uwag ustnych w:

-

Kawiarni obywatelskiej ,,Sr6dmie6cie Cafe" przy ul.

3 Maja 9, od

poniedzialku do piqtku

w godz. od 11.00 do 18.00, w soboty w godz. od 11.00 do 16.00

- Wydziale Rozwoju Miasta Uzgdu Miasta Wloclawek, Zielony Rynek.lll13, pok.206 ll pigho
(budynek z windq i pzystosowany do potzeb os6b niepelnosprawnych) w poniedziatek, srodg
i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piqtek od 7.30 do 14.00,
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Projekt uchwaly dostgpny bgdzie od dnia 8 grudnia 2016 r. na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie
lnformacji Publicznej.

Formulaz konsultacyjny dostgpny bgdzie od dnia 8 grudnia 2016 r. na stronie podmiotowej miasta
w Biuletynie lnformacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Woclawek www.wloclawek.pl, na
stronie rewitalizacia.wloclawek.eu, a tak2e w Kawiarni obywatelskiej ,Sr6dmie5cie Cafe" iw Wydziale
Rozwoju Miasta Uzgdu Miasta Woclawek, Zielony Rynek 1 1/13, pok. 206.
Nie bqdq rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

a) z datqwplywu pzed dniem

8 grudnia 2016 r. oraz po dniu 13 stycznia 2017 r.,

i

b)

niepodpisane czytelnie imieniem nazwiskiem interesariusza bqd2 osoby reprezentuiqcej
interesariusza, a w pzypadku formulaza online bez podania imienia i nazwiska,

c) pzeslane

w formie innej niz na formulazu konsultacji (za wyjqtkiem uwag ustnych bqd2 propozycji
zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji
_opinii
i formulaza online),

i

Raport z pzeprowadzonych konsultacji podany zostanie do publiczne.l wiadomoSci na oflcjalnej stronie
Gminy Miasta Wloclawek www.wloclawek.ol, rewitalizacja.wloclawek.eu oraz na stronie podmiotowel
miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Interesariuszami rewitalizacjiw rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 paidziernika
2015 r. o rewitalizacji se
w szczegolnoici:
1) mieszkaricy obszaru rewitarizacji oraz wra6ciciele, uiytkownicy wieczysci
nieruchomosci i podmioty
zarzadzaiace nieruchomo6ciami znajduiqcymi sie na tym obszarze, w tym
sp6rdziernie mieszkaniowe,
wsp6lnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa spolecznego;
2) mieszkaicy gminy inni ni2 wymienieniw 1);
3) podmioty prowadzEce lub zamierzajEce prowadzii na obszarze gminy
dzialalnogi gospodarczE;
4) podmioty prowadzqce lub zamierzaiqce prowadzii na obszarze
!miny dzialatnoSi ipoieczn4, w tym
organizacje pozarzqdowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorzqdu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy wladzy publicznej;
7) podmioty, inne nii wymienione w pkt 6, realizujEce na obszarze
rewitatizacji uprawnienia skarbu paistwa.

Projekt realizowany przy wsp6lfuransowaniu ze drodktiw
Unii Europejskiej,
w ramach Prograrnu Operacyjnego pomoc Technicana 2014-2626
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Obwieszczenie Prerydenta Miasta fvloc{awek o rozpocz?clu konsuhacji
spolecznych dotycz?cych prolektu uchwaly Rady Mi€sra Wloclawek w
sprawie v{yznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru Ewitalizacji na
t€fenie mlasta Wloc{aw€k
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