
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Kalisza

ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu 

uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie 

zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Przedmiotem  konsultacji  jest  projekt  uchwały  Rady  Miejskiej  Kalisza  w  sprawie  zasad
wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje  mają  na  celu  zebranie  od  interesariuszy  rewitalizacji1 uwag,  opinii  i  propozycji
dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad wyznaczania składu oraz
zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 października do 14 listopada 2016 roku 
w następujących formach:
1)  zbierania  uwag,  propozycji  i  opinii  w  postaci  papierowej  i  elektronicznej  
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Formularze  konsultacyjne  zostaną  udostępnione  w  formie  elektronicznej  na  stronach
internetowych Miasta:  www.kalisz.pl,  www.rewitalizacjakalisz.pl  a także na stronie BIP Urzędu
Miejskiego  w  Kaliszu  www.bip.kalisz.pl  oraz  w  formie  tradycyjnej  w godzinach  pracy  Urzędu
Miejskiego w Kaliszu w holu przy portierni w budynku Ratusza, Główny Rynek 20, pod tablicą
ogłoszeń znajdującą się w holu w budynku Biura Obsługi Interesanta, przy ul.  Kościuszki  1A
a także w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20.
Wypełnione formularze konsultacyjne w formie papierowej będą przyjmowane w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Kaliszu w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza.
Formularze będzie można także przesyłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro Rewitalizacji, Urząd
Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62–800 Kalisz, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r.
W przypadku przesłania pocztą tradycyjną, liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego.
Formularze  konsultacyjne  w  formie  elektronicznej  należy  przesyłać  na  adres  e-mail:
rewitalizacja@um.kalisz.pl, w terminie do dnia 14 listopada 2016 r.,

2)  spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji.  Spotkanie odbędzie się w dniu 25
października  2016  r.  o  godz.17.00  w  Villi  Calisia  –  al.  Wolności  4  i  będzie  miało na  celu
omówienie propozycji  zasad wyznaczania  składu oraz  zasad działania Komitetu Rewitalizacji
i przeprowadzenie dyskusji w tej sprawie,

3)  zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza
konsultacyjnego, skierowanego do grup przedstawicielskich.

Zbieranie uwag odbędzie się poprzez wysłanie do grup przedstawicielskich drogą elektroniczną
pisma z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska w terminie do dnia 14 listopada 2016 r. do
godziny 15.30,

1 Interesariuszami  rewitalizacji  w  rozumieniu  art.  2  ust.  2  ustawy  z  dnia  9  października  2015r.  o  rewitalizacji  są
w szczególności:  mieszkańcy  obszaru  rewitalizacji  oraz  właściciele,  użytkownicy  wieczyści  nieruchomości  i  podmioty
zarządzające  nieruchomościami  znajdującymi  się  na  tym  obszarze,  w  tym  spółdzielnie  mieszkaniowe,  wspólnoty
mieszkaniowe  i  towarzystwa  budownictwa  społecznego;  mieszkańcy  gminy  inni  niż  wymienieni  w  pkt  1;  podmioty
prowadzące  lub  zamierzające  prowadzić  na  obszarze  gminy  działalność  gospodarczą;  podmioty  prowadzące  lub
zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty inne niż wymienione
w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.



4) zbierania uwag ustnych do protokołu.
Zbieranie uwag ustnych do protokołu odbywać się będzie codziennie w dni robocze w godzinach
pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
w Biurze Rewitalizacji, w pokoju nr 11 (parter) budynku Ratusza, Główny Rynek 20. 

Projekt  uchwały  Rady  Miejskiej  Kalisza  w  sprawie  zasad  wyznaczania  składu  oraz  zasad
działania Komitetu Rewitalizacji wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wglądu w Biurze
Rewitalizacji  w  pokoju  nr  11  (parter)  budynku  Ratusza,  Główny  Rynek  20  codziennie  w dni
robocze w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w wersji elektronicznej na stronach
internetowych Miasta Kalisza:  www.kalisz.pl,  www.rewitalizacjakalisz.pl  a także na stronie BIP
Urzędu Miejskiego w Kaliszu www.bip.kalisz.pl.

Zakres negocjowalny konsultacji  ograniczony jest  do projektu uchwały Rady Miejskiej  Kalisza
w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje z datą wpływu przed dniem 18 października
2016 r. i po dniu 14 listopada 2016 r.
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