Program Rewitalizacji Kartuz
Konsultacje społeczne projektu uchwały o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji
Na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz.
1777), Burmistrz Kartuz zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały
o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Termin konsultacji: od 27.11.2015 roku do 28.12.2015 roku do godz. 18:00.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:









mieszkańcy Gminy Kartuz
mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści
nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym
obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność
gospodarczą;
podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
organy władzy publicznej;
inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Forma konsultacji:






wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 4 oraz Ankietyzałącznik nr 5 i skierowanie do Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1,
83- 300 Kartuzy lub na adres e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl w terminie do dnia 28
grudnia 2015 roku do godz. 18:00,
udział w spotkaniach konsultacyjnych w sali nr 27 Urzędu Miejskiego w Kartuzach
przy ul. gen. J. Hallera 1 w dwóch terminach:
 7 grudnia 2015 r. o godzinie 17:00
 14 grudnia 2015 r. o godzinie 17:00
przekazanie uwag ustnych osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 58/ 69 45 245

Wypełniony formularz oraz ankietę należy przesłać w terminie do dnia 28 grudnia 2015 roku
do godz. 18:00 na adres:


poczty elektronicznej: gmina@poczta.kartuzy.pl



Urząd Miejski w Kartuzach – Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. gen. J. Hallera 1, 83- 300
Kartuzy

lub

Nie przedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację
zaproponowanych w projekcie uchwały rozwiązań i regulacji bądź rezygnację
z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.
Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania uwag jest Pani Sylwia
Biankowska, Kierownik Wydziału Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Kartuzach przy ul. gen.
J. Hallera 1, pokój nr 215, tel. 58/ 69 45 245

Burmistrz Kartuz

/-/ Mieczysław Grzegorz Gołuński
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Projekt uchwały
Załącznik do Projektu Uchwały (mapa)
Raport z delimitacji obszarów problemowych
Formularz uwag
Ankieta

