ZARZi\DZENIE N r ~~45 NUllS
PREZYDENTA MIASTA LODZI
z dnia
~'SfopMo..
2015 r.

A8

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych projektu uchwaly
Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji miasta Lodzi.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz,!dzie gminnym (Dz. U. poz. 1515) oraz art. 11 ust. 3 w zwi'!Zku z art. 6 ustawy
z dnia 9 paZdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777)
zarz~dzam,

co nastfCpuje:

§ 1. 1. Zarz'!dzam przeprowadzenie konsultacji spolecznych, zwanych dalej
konsultacjami, dotycz,!cych projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi, stanowi,!cego
zal,!cznik Nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia, z interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 paZdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji, w okresie od dnia
261istopada 2015 r. do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 16:00.
2. Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji miasta Lodzi.
3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotycz,!cych wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Lodzi.

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stano wi zal,!cznik
Nr 2 do niniejszego zarz,!dzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pli, na stronie intemetowej Urzydu Miasta
Lodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl(wejscieprzezzakladki: .. Samorz.!d...
"Konsultacje spoleczne") oraz na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi w terminie od dnia
19 listopada 2015 r.
§ 3. Konsultacje prowadzone byd,! w formie:
1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztat6w,
umozliwiaj,!cych om6wienie i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi, a takze wyraZenie uwag, opinii i propozycji oraz
skladanie ich do protokolu; spotkanie odbydzie siy w Malej Sali Obrad Urzydu Miasta
Lodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, w dniu 3 grudnia 2015 r. w godz. 17:30- 20:00;
2) debaty publicznej, kt6ra odbydzie siy w Malej Sali Obrad Urzydu Miasta Lodzi,
ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, w dniu 9 grudnia 2015 r. w godz. 17:30- 20:00;
3) zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowi,!cego zal,!cznik Nr 3
do niniejszego zarz,!dzenia, w terminie do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 16:00.
§ 4. Material informacyjny dotycz'!cy przedmiotu konsultacji bydzie dostypny
w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171, II piytro, w godzinach pracy Urzydu
Miasta Lodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym
http://bip.uml.lodz.pli, na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem
http://www.uml.lodz.pl(wejscieprzezzakladki: .. Samorz.!d... "Konsultacje spoleczne") oraz
na tablicy ogloszen Urzydu Miasta Lodzi.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 ktorych mowa w § 1, powolujy Miejski
Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie:
1) Przewodnicz'l,cy

Marcin Obijalski
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy
Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta
Lodzi;

2-8) Czlonkowie:

Mariusz Goss
Dyrektor Biura Informacji i Komunikacji Spolecznej
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi;
Grzegorz Justyilski
Dyrektor
Biura
ds.
Partycypacji
Spolecznej
w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi;
Marek Janiak
Architekt Miasta, Dyrektor Biura Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu
Miasta Lodzi;
pracownik Biura Architekta Miasta w Departamencie
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi;
dwoch pracownikow Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju
Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta
Urzydu Miasta Lodzi;
pracownik Oddzialu ds. Konsultacji Spolecznych
w Biurze ds. Partycypacji Spolecznej w Departamencie
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi.

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu przewodnicz'l,cego
lub czlonka Zespolu, zastypuj'l, ich wskazane przez nich osoby.
§ 6. Zakres negocjowalny konsultacji dotyczy wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi.

§ 7. Tryb pracy Zespolu, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1, okresla regulamin, stanowi'l,cy
zal'l,cznik Nr 4 do niniejszego zarz'l,dzenia.
§ 8. Ustalam wzor raportu z konsultacji przeprowadzonych z interesariuszami
rewitalizacji, stanowi'l,cy zal'l,cznik Nr 5 do niniejszego zarz'l,dzenia.
§ 9. Obslugy organizacyjno-administracyjno Zespolu zapewnia Biuro ds. Rewitalizacji
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi.
§ 10. Wykonanie zarz'l,dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi.

§ 11. Nadz6r nad wykonaniem zarz'ldzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi.
§ 12. Zarz'ldzenie podaje Sly do publicznej wiadomosci przez umieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pll,
na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl (wejscie
przez zakladki: "Samorz'ld", "Konsultacje spoleczne"), a takze przez wywieszenie na tablicy
ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi.
§ 13. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

Zahj.cznik Nr 1
do zarz,!dzenia Nr2315 NIII15
Prezydenta Miasta Lodzi
lA.~iopoA~ 2015 r.
z dnia

4g

DrukNr
Projekt z dnia

UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI
z dnia

2015 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 8 i art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nast~puje:
§ 1. Wyznacza siy obszar zdegradowany i obszar
w granicach okreslonych w zal,!czniku do niniej szej uchwaly.

rewitalizacji

miasta

Lodzi,

§ 2. Ustanawia siy na rzecz miasta Lodzi prawo pierwokupu wszystkich nieruchomosci
polozonych na obszarze rewitalizacji.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Lodzi.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa L6dzkiego.

Przewodnicz~cy

Rady Miejskiej w Lodzi

Tomasz KACPRZAK

Projektodawc,! jest
Prezydent Miasta Lodzi
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Za1llcznik
do uchwaly Nr
Rady Miej skiej w Lodzi
z dnia

r.;':; :.arm,tti,;YObszar zdegradowany
. obszar rewitalizacji
;u.u'~.:>L'" Lodzi
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Uzasadnienie
W zwi,!zku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji,
kt6ra okresla zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji,
przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunk6w do prowadzenia rewitalizacji,
a takze jej prowadzenie w zakresie wlasciwosci gminy, zostalo uznane za zadanie wlasne.
W przypadku, gdy gmina zamierza realizowac ww. zadania wlasne, niezbydne jest
wyznaczenie w drodze uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji.
Zgodnie z tresci,! ww. ustawy do wniosku zal'!cza siy diagnozy potwierdzaj,!c,!
spelnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przeslanek ich wyznaczenia.
Jednakze, jezeli w studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego
gminy lub innym dokumencie strategicznym dotycz'!cym rozwoju gminy, przyjytym
uchwal,! Rady Miejskiej w Lodzi, okreslono obszary charakteryzuj,!ce siy cechami
obszar6w zdegradowanych lub obszar6w rewitalizacji dopuszcza siy podjycie uchwaly
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bez koniecznosci
sporz,!dzania i zal,!czenia do wniosku diagnozy.
W zwi,!zku z powyzszym podkreslenia wymaga fakt, iz ww. warunek zostal spelniony
i obszary charakteryzuj,!ce siy cechami obszar6w zdegradowanych lub obszar6w
rewitalizacji zostaly okreslone w dokumentach strategicznych dotycz'!cych rozwoju
gmmy.
Mianowicie, przyjyta uchwal,! nr XLIV/825112 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia
29 czerwca 2012 r., Polityka Miasta Lodzi dotycz,!ca gminnego zasobu mieszkaniowego
2020+, w diagnozie sektorowej stanu gospodarki mieszkaniowej Miasta Lodzi wskazuje
m.in. na zly stan techniczny zasobu mieszkaniowego, gdyz malej,!ce w kolejnych latach
w Strefie Wielkomiejskiej Lodzi naklady na techniczne utrzymanie mieszkaniowego
zasobu komunalnego, doprowadzily do pogarszania siy jego kondycji i aktualnie odznacza
siy on katastrofalnym stanem technicznym.
Priorytetowosc wyzej opisanego problemu podkresla tez Gminny Program Opieki nad
Zabytkami Miasta Lodzi na lata 2014-2017 przyjyty Uchwal,! Rady Miejskiej w Lodzi
Nr XCVII2002/14 z dnia 22 paidziemika 2014 r., kt6ry formuluje cel strategiczny
"Odnowa obszaru Strefy Wielkomiejskiej, objytej obecnie destrukcyjnymi procesami
przestrzennymi, spolecznymi i gospodarczymi, stwierdzaj,!cy, ze historyczne obszary
i budynki zabytkowe, znajduj,!ce siy w przewaZajacym stopniu w zlym stanie technicznym,
nalezy ratowac ze wzglydu na zachowanie tozsamosci i szacunek dla dziedzictwa
kulturowego Lodzi. Priorytetowym dzialaniem, byd,!cym warunkiem pomyslnej
przyszlosci miasta jest wszechstronna rewitalizacja sr6dmiescia warunkuj,!ca
wydzwigniycie siy miastaz sytuacji kryzysowej. Zadanie to rna spelnic rewitalizacja Strefy
Wielkomiejskiej poprzez poprawy wizerunku Lodzi w celu zwiykszenia atrakcyjnosci
centralnego obszaru miasta, poprawy stanu zachowania obiekt6w, przywr6cenie ladu
przestrzennego, jak r6wniez poprawy jakosci zycia mieszkailc6w dziyki wdrozeniu
synergicznej i zintegrowanej rewitalizacji l,!cz,!cej dzialania w sferze przestrzennej
(podniesienie atrakcyjnosci przestrzeni publicznych, priorytetowe remonty budowlanokonserwatorskie budynk6w mieszkalnych - poprawa estetyki i funkcjonalnosci kamienic),
w sferze spolecznej (przeciwdzialanie patologiom spolecznym, zjawiskom wykluczenia
spolecznego, negatywnemu trendowi demograficznemu) oraz w sferze ekonomiczno
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gospodarczej (tworzenie nowych mleJsc pracy, wsplerame lokalnych przedsiybiorcow
i inwestorow).
Dodatkowo Strategia Przestrzennego Rozwoju Lodzi 2020+ przyjyta uchwal,!
Nr LV /1146/13 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 stycznia 2013 r. rowniez wskazuje,
ze "tozsamosci,!, wartosci,! i wyj,!tkowosci,! Lodzi jest jej historyczne centrum" oraz
uzasadnia koniecznos6 koncentracji inwestycji i interwencji na tym wlasnie obszarze.
Z tego tytulu okreslony zostal cel strategiczny dotycz'!cy rozkwitu centrum Miasta, ktorego
realizacja rna polega6 w szczegolnosci na rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej Lodzi,
co jest poparte www.dokumencieanaliz.!SWOT.wskazuj.!c.! w zakresie slabych stron
Miasta Lodzi m. in. zly stan nieruchomosci w zabytkowym centrum oraz zle
funkcjonowanie przestrzeni publicznych, natomiast w zakresie szans rewitalizacjy obszaru
centrum (w oparciu 0 zachowan,! w duzej mierze zabudowy i jasn,! typologiy przestrzenn'!)
oraz przestrzenne okreslenie granic urbanizacji (gwarantuj,!ce racjonalne gospodarowanie
zasobami Miasta i zachowanie terenow zielonych). Strefa Wielkomiejska Lodzi wskazana
jako tzw. obszar kryzysowy, objyty destrukcyjnymi procesami przestrzennymi,
spolecznymi i gospodarczymi, ktore doprowadzily do jego trwalej degradacji, stanowi,!
w rozumieniu ustawyo rewitalizacji obszar zdegradowany i jednoczesnie obszar
rewitalizacji. Strefa Wielkomiejska obejmuje ok. 4,75% powierzchni miasta, zamieszkuje
j,! ok. 18,71 % mieszkancow Lodzi, jest rowniez wartosci,! kulturow,! z racji struktury
urbanistycznej i wyrazu architektonicznego oraz charakteryzuje siy duzym zagyszczeniem
"funkcji miejskich", zarowno lokalnych, jak i metropolitalnych.
Zgodnie ze Strategi,! Przestrzennego Rozwoju Lodzi 2020+ Strefa Wielkomiejska
wymaga dynamizacji inwestycji uzupelniaj,!cych i remontowych oraz przeprowadzenia
procesu rewitalizacji, czego koniecznos6 wskazuje rowniez Studium Rozwoju Lodzkiego
Obszaru Metropolitalnego przygotowane przez Biuro Planowania Przestrzennego
Wojewodztwa Lodzkiego w Lodzi (stanowi,!ce material wejsciowy do sporz,!dzenia
Strategii Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+). Ww. Studium stwierdza,
ze sytuacja dotycz'!ca degradacji terenow mieszkaniowych, przejawiaj,!cej siy m.in.
w dekapitalizacji budynkow oraz niekorzystnej strukturze spoleczno-przestrzennej (duzy
odsetek osob slabo wyksztalconych, bezrobotnych, wykluczonych spolecznie,
wchodz,!cych w konflikty z prawem oraz w podeszlym wieku), jak rowniez degradacji
obszarow poprzemyslowych, terenow zielonych, placow i rynkow jest najbardziej
skomplikowana wlasnie w Lodzi, gdzie z racji uwarunkowan historycznych i przestrzennogospodarczych, ww. tereny zdegradowane tworz'! w Strefie Wielkomiejskiej uklad
mozaikowy. Te same wnioski podkresla Diagnoza Strategiczna Strategii Rozwoju
Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, ktora stwierdza, ze najwiyksze potrzeby
kompleksowych dzialan rewitalizacyjnych wystypuj,! w Lodzi i dotycz,! przebudowy
praktycznie calej Strefy Wielkomiejskiej, a w szczegolnosci jej mocno zdegradowanej
zabudowy mieszkaniowej. W rezultacie Strategia Rozwoju Lodzkiego Obszaru
Metropolitalnego 2020+, wdra:zana przez Stowarzyszenie Lodzki Obszar Metropolitalny,
precyzuje cel strategiczny, jakim jest rewitalizacja obszarow zdegradowanych na rzecz
budowy przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni, sprzyjaj,!cych wl,!czeniu spolecznemu
i podniesieniu aktywnosci gospodarczej. W ramach tego celu wyromiono priorytet
dotycz'!cy koniecznosci podjycia zintegrowanych dzialan rewitalizacyjnych w wymiarze
przestrzennym.
przyrodniczym,
spolecznym,
gospodarczym
i kulturowym
m.in. w zdegradowanych obszarach Strefy Wielkomiejskiej.
Powyzsze wnioski znajduj,! rownlez odzwierciedlenie w Strategii Rozwoju
Wojewodztwa Lodzkiego 2020, przyjytej Uchwal,! Sejmiku Wojewodztwa Lodzkiego
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nr XXXIIII644/13 z dnia 261utego 2013 r., kt6ra okresla jako strategiczny kierunek
dzialafl rewitalizacjy zdegradowanych obszar6w mieszkaniowych i poprzemyslowych,
w tym rewaloryzacjy zabytkowych uklad6w przestrzennych oraz obiekt6w zabytkowych.
Dokument ten stwierdza r6wniez, ze jednym z najwiykszych wyzwafl rozwojowych
L6dzkiego Obszaru Metropolitalnego s<t systemowe dzialania rewitalizacyjne,
a strategicznym kierunkiem dzialafl na tym obszarze jest wspieranie przedsiywziyc
rewitalizacyjnych w strefach sr6dmiejskich miast.
Reasumuj<tc, w swietle art. 9 ust.l ustawy 0 rewitalizacji za obszar zdegradowany
mozna uznac Strefy Wielkomiejsk<t Lodzi z powodu koncentracji negatywnych zjawisk
spolecznych, a takZe wystypowania na nim ponadto, co najmniej jednego z nastypuj<tcych
negatywnych zjawisk: gospodarczych, srodowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych,
b<tdi technicznych. Ponadto w swietle art. 10 ust. 1 ustawy 0 rewitalizacji, ze wzglydu
na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego oraz planowane przez gminy prowadzenie
kompleksowych dzialafl rewitalizacyjnych w Strefie Wielkomiejskiej Lodzi, mozna uznac
j<t za obszar rewitalizacji, spelniaj<tcy r6wniez warunek okreslony wart. 10 ust. 2 ustawy
o rewitalizacji.
Znaczenie Strefy Wielkomiejskiej Lodzi i zasadnosc ustanowienia jej jako obszar
zdegradowany i obszar rewitalizacji podkresla r6wniez Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla miasta Lodzi byd<tcy zal<tcznikiem do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi
w sprawie przyjycia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lodzi", gdzie wprost
wskazano, iz najwiykszym problemem Lodzi zwlaszcza w odniesieniu do centrum miasta
w zakresie terytorialnym jest degradacja zabudowy oraz duza koncentracja problem6w
spolecznych, ze szczeg6ln<t ska1<t zjawiska dziedziczenia ub6stwa. Podstawowym
obszarem zatem, wymagaj<tcym interwencji w tym zakresie, jest r6wniez cala Strefa
Wielkomiejska Lodzi.
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Zal'}.cznik Nr 2
do zarz'}.dzenia Nr ~115NIIIl5
Prezydenta Miasta Lodzi
Ct'5h~2015 r.
z dnia

18

OGLOSZENIE
Prezydent Miasta Lodzi
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz~cych projektu uchwaly Rady
Miejskiej w Lodzi w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
miasta Lodzi.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji miasta Lodzi.
Konsultacje maj'}. na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji I uwag, opinii
i propozycji odnosnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta
Lodzi.
Konsultacje przeprowadzone bt(d'}. w okresie od dnia 26 listopada 2015 r.
do dnia 28 grudnia 2015 r. do godz. 16:00 w formie:
1) spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztat6w,
umozliwiaj'}.cych omowlenie i ocent( propozycji wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi. a takZe wyrazenie opinii,
propozycji i uwag oraz skladanie ich do protokolu; spotkanie odbt(dzie sit( w Malej
Sali Obrad Urzt(du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dZ, w dniu 3 grudnia
2015 r. w godz. 17:30 - 20:00;
2) debaty publicznej, kt6ra odbt(dzie sit( w Malej Sali Obrad Urzt(du Miasta Lodzi,
ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, w 9 grudnia 2015 r. w godz. 17:30 - 20:00;
3) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypelnione formularze moma
dostarczy6:
a) drog'}. elektroniczn'}. na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl,
b) drog'}. korespondencyjn'}. na adres: Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy
Miasta w Departamencie Prezydenta Urzt(du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171,
90-447 L6dz,
c) bezposrednio do sekretariatu Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta
w Departamencie Prezydenta Urzt(du Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171, II pit(tro,
w godzinach pracy Urzt(du Miasta Lodzi.
I Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji
S'l w szczeg61nosci: mieszkaJ1cY obszaru rewitalizacji oraz wlasciciele, uZytkownicy wieczysci nieruchomosci
i podmioty zarZ'ldzaj'lce nieruchomosciami znajduj'lcymi si y na tym obszarze, w tym sp6ldzielnie
mieszkaniowe, wsp61noty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa spolecznego; mieszkancy gminy inni nil
wymienieni w pkt 1; podmioty prowadz'lce lub zamierzaj'lce prowadzic na obszarze gminy dzialalnosc
gospodarcz'l; podmioty prowadz'lce lub zamierzaj'lce prowadzic na obszarze gminy dzialalnosc spoleczn'l,
w tym organizacje pozarz'ldowe i grupy nieformalne; jednostki samorz'ldu terytorialnego i ich jednostki
organizacyjne; organy wladzy pUblicznej; podmioty, inne nii: wymienione w pkt 6, realizuj'lce na obszarze
rewitalizacji uprawnienia Skarbu Panstwa.

Material informacyjny oraz formularz konsultacyjny byd~ dostypne od dnia
191istopada2015 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pl/,
na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem http://www.uml.lodz.pl
(wejscie przez zakladki "Samorz~d", "Konsultacje spoleczne"),
w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie
Prezydenta Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171, II piytro, w godzinach pracy
Urzydu Miasta Lodzi.
W okresie od rozpoczycia do zakonczenia konsultacji czynne jest forum dyskusyjne pod
adresem intemetowym: http://www.forum.samorzad.lodz.pl.
Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnien
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi.

zwi~anych

z wyznaczeniem

Ze wzglydu na potrzeby organizacyjne udzial w spotkaniu otwartym planowanym na dzien
3 grudnia 2015 r., nalezy zglaszac do dnia 30 listopada 2015 r., a udzial w debacie publicznej
planowanej na dzien 9 grudnia 2015 r., nalezy zglaszac do dnia 6 grudnia 2015 r. przekazuj~c
wiadomosc mailowo na adres rewitalizacja@uml.lodz.pl z dopiskiem w tytule "udzial
w konsultacjach" lub telefonicznie pod numerami tel. 42638 57 61 i 42638 52 98
w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi.
Nie byd~ rozpatrywane propozycje i opinie:
po godz. 16:00 w dniu
- z dat~ wplywu przed dniem 26 listopada 2015 r.
28 grudnia 2015 r.,
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przeslane w innej formie niz na formularzu konsultacji (za wyj~tkiem propozycji i opinii
zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Zal~cznik Nr 3
Do zarz~dzenia Nr Q315 NIll15
Prezydenta Miasta Lodzi
z dniaA~ l!'510~SI..., 2015 r.

dotycz~cy

Formularz konsultacyjny
projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi.

Wprowadzenie:
Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. 0 rewitalizacji obszar
rewitalizacji nie moze bye wi~kszy niZ 20% powierzchni gminy oraz zamieszkaly przez
wi~cej niZ 30% liczby mieszkanc6w gminy. Obszar rewitalizacji moze bye podzielony na
podobszary, w tym podobszary nieposiadaj~ce ze sob~ wsp6lnych granic.
Zaproponowany w projekcie uchwaly obszar rewitalizacji zajmuje ok. 5,5%
powierzchni miasta Lodzi, ale zamieszkuje go niemal 30% mieszkanc6w.
1. ProSZy 0 zaznaczenie znakiem "X" w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedstawionej
propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego na terenie miasta Lodzi.
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedziec
U zasadnienie:

2. Propozycje ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego na terenie miasta Lodzi
z uzasadnieniem.

3. Proszy 0 zaznaczenie znakiem "X" w tabeli Pani/Pana opinii na temat przedstawionej
propozycji wyznaczenia granic obszaru rewitalizacji na terenie miasta Lodzi.
a) zdecydowanie pozytywna
b) pozytywna
c) negatywna
d) zdecydowanie negatywna
e) trudno powiedziec

Uzasadnienie:

4. Propozycje ewentualnych zmian granic obszaru rewitalizacji na terenie miasta Lodzi
z uzasadnieniem.

5. Inne opinie i propozycje dotycz'!ce przedmiotu konsultacji

Data i czytelny podpis

(imi~

i nazwisko) osoby wypelniaj~cej formularz:

Uwaga!
Uwago, propozycje i oplllle zgloszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie imieniem
i nazwiskiem nie byd~ rozpatrywane.

Zal,!cznik Nr 4
do zarz,!dzenia Nrg3-{5 NIII15
Prezydenta Miasta Lodzi
z dniaA8 tA5ti)~ 2015 r.
Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji.

§ 1. 1. Miejski Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, obraduje na
posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz,!cego.
2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz'!cego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy
wskazany przez przewodnicz'!cego czlonek Zespolu.
3. Zespol podejmuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu Jawnym, zwykl,!
wiykszosci,! glosow, w obecnosci co najmniej polowy skladu.
4.

W przypadku rownej

liczby

glosow "za" i "przeciw"

rozstrzyga glos

przewodnicz,!cego Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci glos przewodnicz,!cego
posiedzenia.
5. Z posiedzenia Zespolu sporz'!dza siy protokol, ktory podpisuje przewodnicz'!cy
Zespolu, a w przypadkujego nieobecnosci - przewodnicz'!cy posiedzenia.
§ 2. Do zadan Zespolu nalezy w szczegolnosci:

1) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji;
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora
konsultacji;
3) niezwlocznego po zakonczeniu kazdej z form konsultacji opracowania informacji
podsumowuj,!C'! jej przebieg, zawieraj,!c,! dane

0

miejscu i czasie jej przeprowadzenia

i om6wienie jej przebiegu, a w zakresie zbierania uwag w postaci papierowej

i elektronicznej - rowniez wszystkie uwagi wraz z odniesieniem siy do nich.
§ 3. Przewodnicz'!cy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadan,

0

ktorych mowa

w § 2, przekazuje projekt z raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi
do zatwierdzenia.

Za1<lcznik Nr 5
Do zarz<ldzenia Nr a3..fS NIl/IS
Prezydenta Miasta Lodzi
z dnia ~g lAstop~ 2015 r.

Raport z konsultacji spolecznych dotycz~cych projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji miasta Lodzi.

1. Opis przebiegu i form konsultacji.

2. Zestawienie opinii i uwag zgloszonych przez interesariuszy rewitalizacji dotycz~cych
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Lodzi.

3. Zestawienie propozycji zgloszonych przez interesariuszy rewitalizacji w zakresie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Lodzi
wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Lodzi do poszczeg6lnych typ6w propozycji.

4. Protok61 ze spotkan z interesariuszami rewitalizacji.

5. Podsumowanie wynik6w konsultacji.

..

6. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynikow konsultacji.

