
O G Ł O S Z E N I E  
P R E Z Y D E N T A  M I A S T A  K A L I S Z A  

z dnia 22 grudnia 2017 roku 

Stosownie do art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.
z 2017r.  poz.  1023  z  późn.  zm.)  Prezydent  Miasta  Kalisza  ogłasza  konsultacje  społeczne
dotyczące projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 
od 29 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. w następujących formach: 

1) otwartego spotkania  informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji,  które odbędzie się
w dniu 9 stycznia 2018 r. w ratuszu, sala nr 38, ul. Główny Rynek 20, o godz. 17.00;

2) warsztatów, które zostaną przeprowadzone w dniu 18 stycznia 2018 r.  w ratuszu, sala nr 36,
ul. Główny Rynek 20, o godz. 17.00; 

3) zbierania  uwag,  propozycji  i  opinii  w  postaci  papierowej  i  elektronicznej
z wykorzystaniem  formularza  konsultacyjnego  w  terminie  do  29  stycznia  2018  r.
(obowiązuje data wpływu). Wypełnione formularze można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.kalisz.pl, 
b) drogą  korespondencji  tradycyjnej  na  adres:  Biuro  Rewitalizacji,  Wydział  Strategii

i Rozwoju, Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, 
c) bezpośrednio  do  Biura  Rewitalizacji  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu,  znajdującego  się

w ratuszu (parter, pokój nr 11), ul. Główny Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
w Kaliszu tj. od 07.30 do 15.30;

4) zbieranie  uwag  ustnych w  dni  robocze  przez  cały  okres  trwania  konsultacji  tj.  od
29 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. w Biurze Rewitalizacji w pokoju nr 11 (parter) budynku
ratusza, ul. Główny Rynek 20 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu. 

Projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza będzie dostępny: 
1) codziennie w dni robocze przez cały okres trwania konsultacji tj. od 29 grudnia 2017 r. do

29 stycznia 2018 r. w Biurze Rewitalizacji w pokoju nr 11 (parter) budynku ratusza, ul. Główny
Rynek 20, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu;

2) na  stronach  internetowych  Urzędu  Miejskiego  w  Kaliszu:  www.kal isz.pl
i www.rewitalizacjakalisz.pl;

3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu (BIP): www.bip.kalisz.pl.

Formularze konsultacyjne zostaną udostępnione: 
1) w  formie  elektronicznej  na  stronach  internetowych  Miasta:  www.kal isz.pl ,

www.rewitalizacjakalisz.pl a także na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Kaliszu;
2) w formie tradycyjnej w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu:

a) w holu przy portierni w budynku ratusza, ul. Główny Rynek 20, 
b) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kaliszu, przy ul. Kościuszki 1A, 
c) w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku ratusza, ul. Główny Rynek 20.

Zakres negocjowalny konsultacji  ograniczony jest  do projektu zmiany Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Kalisza.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje: 
1) z datą wpływu przed dniem 29 grudnia 2017 r. i po dniu 29 stycznia 2018 r.; 
2) przesłane lub dostarczone osobiści w formie innej niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem uwag,

propozycji i opinii zgłoszonych ustnie). 
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