
ZARZ1\DZENIE Nr 3t6~ NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia A'S o/..fl't~~ 2016 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji spolecznych dotycz~cych projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Na podstawie art. Sa ust. 1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 
w zwiqzku z art. 6 ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777) 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Zarzqdzam przeprowadzenie konsultacji spolecznych, zwanych dalej 
konsultacjami, dotyczqcych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta 
Lodzi. 

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczqcych projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

§ 2. Ogloszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6rego tresc stanowi zalqcznik 
Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia, bydzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Pub1icznej 
Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym http://bip.uml.lodz.pli, w spos6b 
zwyczajowy przyjyty tj. na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
http://www.uml.lodz.pl (wejscie przez zakladki: "Samorzqd", "Konsultacje spoleczne") oraz 
poprzez obwieszczenie na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi w terminie od dnia 
15 czerwca 2016 r. 

§ 3. 1. Konsultacje prowadzone bydq w formie: 
1) spotkan otwartych z interesariuszami rewitalizacji z mozliwosciq skladania uwag 

i propozycji do protokolu, w trakcie kt6rych, po czt(sci informacyjnej, odbt(dq sit( 
warsztaty, kt6re odbydq sit( w: 
a) Gimnazjum Publicznym Nr 2 im. Kr610wej Jadwigi, ul. Jaracza 26, 90-262 L6di 

w dniu 24 czerwca 2016 r. w godz. 17.00 - 20.00; 
b) Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyly, ul. Zeromskiego 115, 

90-542 L6di w dniu 27 czerwca 2016 r. w godz. 17.00 - 20.00; 
2) debaty publicznej, kt6ra odbydzie sit( w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 19 

im. Karola Wojtyly, ul. Zeromskiego 115, 90-542 L6di, w dniu 30 czerwca 2016 r. 
w godz. 17.00 do godz. 20.00; 

3) zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i e1ektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego oraz formularza zgloszenia przedsit(wzit(cia 
rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, stanowiqcych 
odpowiednio zalqczniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarzqdzenia, dostypne: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pli, 
b) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

www.uml.lodz.pllkonsultacjespoleczne. 
c) w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie 

Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171, II piytro, 
w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi, 

d) podczas spotkan, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 2. 
2. Zobowiqzuje Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta 

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi po zakonczeniu kaZdej z form 
konsultacji, 0 kt6rych mowa w ust. 1 do opracowania informacji podsumowujqcej jej 
przebieg, zawierajqcej dane 0 miejscu i czasie jej przeprowadzenia i om6wienie jej przebiegu, 



a w przypadku fonny, 0 kt6rej mowa w ust. 1 pkt 3 - r6wniez wszystkie uwagl wraz 
z odniesieniem siy do nich. 

§ 4. Material infonnacyjny dotyczqcy przedmiotu konsultacji bydzie dostypny: 
1) w Biuletynie Infonnacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pll; 
2) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

www.uml.lodz.pllkonsultacjespoleczne; 
3) w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie 

Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171, II piytro, w godzinach 
pracy Urzydu Miasta Lodzi; 

4) na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, 0 kt6rych mowa w § 1, powolujy Miejski 
Zesp61 ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolem, w skladzie: 

1) Przewodniczqcy - Marcin Obijalski 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi; 

2) Zastypca Przewodniczqcego - Agnieszka Kowalewska-W6jcik 
p.o. Zastypcy Dyrektora Biura ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

3-23) Czlonkowie: - Mariusz Goss 
Dyrektor Biura Infonnacji i Komunikacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Grzegorz lustynski 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Marek 1 aniak 
Dyrektor Biura Architekta Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, 
Architekt Miasta; 

- Kamila Kwiecinska-Trzewikowska, 
p.o. Dyrektora Biura Miejskiego Konserwatora 
Zabytk6w w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Malgorzata Wojtczak 
Dyrektor Wydzialu Budzetu w Departamencie 
Finans6w Publicznych Urzydu Miasta Lodzi; 



- Dobroslaw Bilski, 
Kierownik Oddzialu w Wydziale Kultury 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej i Zdrowia 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Artur Sk6rzak, 
Kierownik Oddzialu w Biurze ds. Partycypacji 
Spolecznej w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urzydu Miasta Lodzi; 

- Jolanta Trela, 
Inspektor w Biurze ds. Inwestycji w Departamencie 
Gospodarowania Maj£!tkiem Urzydu Miasta Lodzi; 

- Arkadiusz Boguslawski, 
G16wny Specjalista w Wydziale ds. Zarz£!dzania 
Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzydu Miasta Lodzi; 

- Natalia Olszewska, 
Podinspektor w Wydziale ds. Zarz£!dzania Projektami 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi; 

- Bartosz Poniatowski, 
p.o. Kierownika Oddzialu w Biurze Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu 
Miasta Lodzi; 

- Marek Niewinowski, 
Glowny Specjalista w Biurze Obslugi Inwestora 
i W sp61pracy z Zagranic£! w Departamencie Prezydenta 
Urzydu Miasta Lodzi; 

Mateusz Szczecinski, 
Glowny Specjalista w Biurze 
w Departamencie Architektury i 
Miasta Lodzi; 

- Dorota Rokita-Rabiega, 

Strategii Miasta 
Rozwoju Urzydu 

Inspektor w Biurze Strategii Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Joanna Kalmus-Moska, 
Inspektor w Biurze Strategii Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Ewa Grabarczyk 
Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 



---------------------

24) Sekretarz 

- Agata Kr6l 
G16wny Specjalista w Biurze ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Ewa Bogusiak 
Inspektor w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi; 

- Joanna Adamczyk, 
Nacze1nik Wydzialu Projekt6w Kluczowych 
w Zarz,!dzie Dr6g i Transportu; 

- Maria Dankowska, 
Starszy Projektant w Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej w Lodzi; 

- Arkadiusz Kowalski, 
Kierownik Wydzialu Koordynacji i Nadzoru 
w Miejskim Osrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi; 

- Kamila Osiciilska 
Podinspektor w Biurze ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury 
i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

2. W przypadku braku mozliwosci uczestniczenia w pracach Zespolu 
przewodnicz'!cego, zastypcy przewodnicz'!cego lub czlonka Zespolu, zastypuj,! ich wskazane 
przez nich osoby. 

3. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych konsultacji 
Przewodnicz'!cy moze zaprasza6 do udzialu w pracach Zespolu inne osoby niewchodz,!ce 
w jego sklad. 

§ 6. Tryb pracy Zespolu, 0 kt6ryrn mow a w § 5 ust. 1, okresla regulamin, stanowi,!cy 
zal,!cznik Nr 4 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 7. Ustalam wz6r raportu z konsultacji przeprowadzonych z interesariuszami 
rewitalizacji, stanowi,!cy zal,!cznik Nr 5 do niniejszego zarz,!dzenia. 

§ 8. Obslugy organizacyjno-techniczn,! Zespolu zapewnia Biuro ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 9. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura ds. Rewitalizacji 
i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 10. Nadz6r nad wykonaniem zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi. 



§ 11. Zarzlldzenie podaje SH( do publicznej wiadomosci przez umieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem intemetowym 
http://bip.uml.lodz.pl/, na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
http://www.uml.lodz.pl (wejscie przez zakladki: "Samorzlld", "Konsultacje spoleczne"), 
a takze przez wywieszenie na tablicy ogloszen w siedzibie Urzydu Miasta Lodzi. 



OGLOSZENIE 

Prezydent Miasta Lodzi 

ZalC}.cznik Nr 1 
do zarzC}.dzenia Nr3762.vIIl16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dniaA~acrr~2016 r. 

oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotycz~cych projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 
Konsultacje majC}. na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 1 opinii, propozycji 
i uwag odnosnie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 
Konsultacje przeprowadzone bydC}. w okresie od dnia 23 czerwca 2016 r. do dnia 
22 Iipca 2016 r. do godz. 16:00 w formie: 
1) spotkan otwartych z interesariuszami rewitalizacji z mozliwosciC}. skladania uwag 

i propozycji do protokolu, w trakcie kt6rych, po cZysci informacyjnej, odbydC}. siy 
warsztaty, kt6re odbydC}. siy w: 
a) Gimnazjum Publicznym Nr 2 im. Kr6lowej Jadwigi, ul. Jaracza 26, 90-262 L6dz 

w dniu 24 czerwca 2016 r. w godz. 17.00 - 20.00; 
b) Zespole Szk6l Ponadgimnazjalnych Nr 19 im. Karola Wojtyly, 

ul. leromskiego 115, 90-542 L6dz w dniu 27 czerwca 2016 r. w godz. 17.00 - 20.00; 
2) debaty publicznej, kt6ra odbydzie siy w Zespole Szk61 Ponadgimnazjalnych Nr 19 

im. Karola Wojtyly, ul. Zeromskiego 115, 90-542 L6dz w dniu 30 czerwca 2016 r. 
w godz. 17.00 do godz. 20.00; 

3) zbierania uwag lub propozycji w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego oraz formularza zgloszenia przedsiywziycia rewitalizacyjnego 
do Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, dostypnego: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pl/, 
b) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

www.uml.lodz.pllkonsultacjespoleczne. 
c) w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie 

Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171, II piytro, 
w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi, 

d) podczas spotkan, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 2. 

Material informacyjny oraz formularz konsultacyjny bydC}. dostypne od dnia 15 czerwca 
2016 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pl/, 

I Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy 0 rewitalizacji s,! w szczeg61nosci: mieszkancy 
obszaru rewitalizacji oraz wlasciciele, uZytkownicy wieczysci nieruchomosci i podmioty zarz'!dzaj'!ce 
nieruchomosciami znajduj,!cymi si~ na tym obszarze, w tym sp6ldzielnie mieszkaniowe, wsp61noty 
mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa spolecznego; mieszkancy gminy inni niz wymienieni w pkt I; 
podmioty prowadz'!ce lub zamierzaj,!ce prowadzic na obszarze gminy dzialalnosc gospodarcz'!; podmioty 
prowadz'!ce lub zamierzaj,!ce prowadzic na obszarze gminy dzialalnosc spoleczn,!, w tym organizacje 
pozarz'!dowe i grupy nieformalne; jednostki samorz'!du terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy 
wladzy publicznej; podmioty, inne niz wymienione w pkt 6, realizuj,!ce na obszarze rewitalizacji uprawnienia 
Skarbu Pans twa. 



2) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 
\vww.uml.lodz.pllkonsultacjespoleczne oraz www.uml.lodz.pllrewitalizacja. 

3) w sekretariacie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta Lodzi, ul. Piotrkowska 171, II piytro, w godzinach 
pracy Urzydu Miasta Lodzi. 

Uwaga: 
Nie bydq rozpatrywane propozycje i opinie: 

- z datq wplywu przed dniem 23 czerwca 2016 r. po godz. 16:00 w dniu 
22 lipca 2016 r. 

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, 
- przeslane w innej formie niz na formularzu konsultacji (za wyjqtkiem propozycji i opinii 

zgloszonych do protokolu w trakcie otwartego spotkania i debaty publicznej 
z interesariuszami rewitalizacji) 



Formularz konsultacyjny 

Zahtcznik Nr 2 
do zarz'tdzenia N~6"" NIII16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia ,t5 (iz,~&.:)VSv 2016 r. 

dotycz~cy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

1. Prosz« 0 przedstawienie uwag dotycz'tcych projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi 

Numer 
strony 

Uwagi do zapisow projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Lodzi 

U zasadnienie 



Numer Uwagi do zapis6w projektu Gminnego U zasadnienie 
strony Programu Rewitalizacji miasta Lodzi 



2. Inne uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi 

Data i czytelny podpis (imif i nazwisko) osoby wypelniaj~cej formularz: 

Uwaga! 
Uwagi zgloszone na formularzu konsultacji niepodpisanym czytelnie imieniem 
i nazwiskiem nie b~d~ rozpatIywane. 



FORMULARZ ZGtOSZENIA 

PRZEOSI~WZI~CIA REWITALIZACYJNEGO DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALlZACJI 

MIASTA tOOZI 

Zalqcznik N r 3 
do zarzqdzenia N~VIIl16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
zdnia 15~2016 r. 

Wypetnij rubryki formularza zgodnie z opisem umieszczonym w kaidej rubryce. Wpis6w dokonuj TYLKO w polach zaznaczonych kolorem bt~kitnym . Pami~taj, ie wypetnienie 

formularza niezgodnie z instrukcjq moie uniemoiliwic uwzglednienie Twojego zgtoszenia przedsiewziecia rewitalizacyjnego. 

UWAGA! Wypetniony formularz naleiy obowiqzkowo ztoiyc w postaci podpisanego oryginatu oraz przestac mailem jako edytowalny zatqcznik elektroniczny (np. w formacie .doc lub .rtf) 

na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@umLlodz.pl do dnia 22lipca 2016 r. 

Nr: NAZWA PRZEDSI~WZIr,CI/\ 

N.;!':" ~VYL'JL'fn"_7j Nozwa przer:1s;'r'w.>:."">c !,j P[);I,;:n!7Cl bvc krotkC1 (no skfado/qc; :;:::,.' ! .slu'!',!). 1;ndv .. 1!!dU~I/i2ovvano i i!~~1n'-:~l!?g.f.;LL~.~~~ .. Pp>.'!p'-?;gJ~LFr;.p.:..;.§~J~.!~~.~.\'.;.:f:..::;H!' .. ,/crgDr;i!OW{)r!;£: s?Jtuk'il . i Jern,-:'nt ku:ni,"n;cy '." to !!i<::;.'rOifo'itt;'<L'/';" PD.: d:/ _'':.] 

tego polo.! .!indywiriuofizQW:1Df.\ ih: CPi-::i1jq I.',torv p!u:d.si~Wlit;ciQj. "T~".\)!z>,·.'iiV ScnU.:ielnf\' :;ocjafnq - szkoienia dIe chr;tf!ycf!"' [lib J{~:'n?G!'H KOF1?!en icv Dohra 25.: ~v~'g()"podar:h-vanit:m iOKahi ,:;"/1",(,.')',-<.'('9;)" - m pr~1widfOw,? nn Y':!,.',' L1;'> :-f"!!:~'d;\':' 

PODMIO r I OSOBA ZGtASZAJACY I A 
Peina tlC1lwa' 

OSuOO rcpr.::
zentuJqca 

Adres kores

pondencvjny' 

Te/etoo 

kontoAtowy: 

e-rnaii: 

f{cALIZATOR (wypelniac TYLKO jesli nie jest nim podmiot zgfaSlaj~cy) 

P~~{na n02wa: 

O;oba repte-
::entUjqca 

Aires kor-e5~ 
pondcncyjny: 

Ie/cion 
kontaktoitvy: 

e··/TlOi!: 

SZACUNKOWA WARTOSC PLANOWANEGO PRZEDSI~WZI~CIA (w PLN) PRZEWIDYWANE REZULTATY: 

Cafkowita szacvnkowa wartosc przedsif;l.-Vzir;cio: 

1. oczekiwona dotacja fniosta todli: 

2. w!<.laa miasta todzi z innych tvtulow: 
WI:ym: 

3. zsumowany wktad prywatnv: 

d< poz()5tofy wkfad pubiicznv: 

LOKALlZACJA PRZEDSI~WZI~CIA: 
Pe!nyaart's 

rniejs[:a rea/fzQc}! 

pr led5ir:wzir:cia 

Dla projektu 

inwcstycyjnego -

nurncry dziatf.'k 

no ktorych br:d.?A: 
rca/iluwane 

przedsffiwzit;cie 

PROPONOWANY SPOSOS POMIARU 
REZULV'.,TOW: 



CE);t:Jj/f:JVfE 

;d/:iOI0WCCl =..'..;.~,p()!no:y 

"A/'?p6ffin(Jn:l(ij~? P(i.?d)f~'~·"'·" 

O:;.~(;W(:{ J) P'<"':.ir{J!:'iU 

fV;O:,l(;j,,:;J,J) 

l,.v::{lo!no!.o 

r/';( rnO!/t./,lnV Wkfu(f r'f}.f>I:)c,tny to prt'vkfadov . ./o· 

~vkfod w/osnv p()drriiot:)~':/ iJfVH/(i'n'!ch fub surna da{c.Hviz!J ri:) r)f.:.·C'ci~i;W!ir:(to fco!iLo\:VtlOe 

prh"L NCO, ,J)(1~'o:.,t()lV ';.'.:k!(:·.J P!.If)fiC!n/' (4)' tl) ~ pr.(:yU{:1.j(}~A,.,() > :1('/fl10fJ50V/0!1Jc 

przedsir;wzjr;cia?e s(odk:).,,'.' '/V)j2v/c,d2kicn, ~rt1jOi/;}..'ch fun.~ (!-)t,:V;: u!71"jneL {1odrniotv 
{luiJliczne tV t2j rubryce ~i~.", ... ;)::"!)jn; ... ;JQ wkfad tvlcsny Jeiefi w /inasowaniu dcnego 

przedsil:wzil:cia nie ma srodkow z jaldego5 irod/a, W flIbrVkt; no/eiV wpisac ,,0" !:J nit' 

pr;zostGwioc it~i pu:,tfJ/. 

UVVAl;;\: rezultat6w r: e nufc:,T nlyJ 

.:eu'~ ;~;~V!;~;(;D: I,vyrern,jntowuny;rr! 

SKROCONY OPIS PRZEDS!!;WZICCIA (max, 500 lnJkow) PEU~Y OPIS PRZ[OSI~VVZIr;CiA :VO,".":5t:"",. ,ic"'i ;"':';""0"": J:X" 

ktrJr;.' ':'~Jr'),'r'L:~J tV'; !-<L' n;/<i 

n1(jj(j (r'U ','; POtJP!)'/~.t/O 

UfrlOVjV 

5kr6cony opis pOl/Jfni2n zov,-,'!Crc;c wyfqcznie syn~etycznq JnfOr!'fiOCjr"-: () 
prledsit:wzif;Ciu, pOlwc;tajqc:;; \/.Jvrobic sobie zdanie 0 jego sensownosci .. 

trofnyrn wpisiJniu w proces r::~vit(1!izocjf i celowosci jego do.t?nan:;owania 

Pe!ny OpJS naieiy '..vypernicc rYu~o JEZEU OPfS SKROCONV r.,;![ 08J,45NfA vV/STAf?CZAJACO !5TOTY PF?ZEDS;~~1/Zj~Cf;····L Pcfily (;p;'.1 ,;est wiqcfakultatywny. 
Povvfnien on zGwieror: 52erS?q in/OrInDe]£; 0 przedsir;wzir::ciu, POZl,vo!ojq{:l 'vVyl-O,'J'::~ .soth? ldonie 0 j?go senso'..vno5(i, trafnyn: ~·<./pj~oniu w proe€s rewfta
iizGcj; j cefowosci /ego dojmonsov-./onia. ltV slcleg6!nosci W opisie rnogq bye ?Ol .. v,}f"iC :n!orrYillCjf? 0 harn10nognunic} ctap~]ch., Slf:,rs:.ych oddziaivv-./OlJfOChi 

a takie ana/flo rYi'll<. poi.tviqzanie L innyrni przed.siqVVlir;ciarni i a05wiocicLCf/le reujilr;~or(] upra'rvdopodobmajqce 5ukce::; or Le(h;!.r'wzff;cio, 

Prosz~ 0 uj~cie zaproponowanego przeze mnie przedsi~wzi~cia w opracowywanym obecnie Gminnym Programie Rewitalizacji miasta todzi. 

PIECZE;C FIRMOWA PODMIOTU (jesli dotyczy): DATA podpisania przez osob~ uprawnionq: POOPIS OSOBY UPRAWNIONEJ: 

W wersji eiektronicll1ei rubrykr; proSZ!; pozostawic PUST/) VV \,versji eh~ktronicznej rubn/k~ prOSl;; POl05tClWic PUS r~ 

Wyraiam zgod~, zgodnie z ustaWq z dnia 29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb niezb~dnych do uj~cia w/w przedsi~wzi~cia w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta todzi. 



wszystkich O~O!.L 

o:;obowe lawiera forrnui;:;r,' ,li.:tosicnid. 
'-."'fl'i<t (OnlCZnej 

,<.J~r,./..1) 

Wszystkie pol a formularza naleiy wypetnic (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu przez uprawnion<l/zgtaszaj<lc<l osob£:/y oryginaf zfoiyc lub przestac 
do Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta, ul. Piotrkowska 171, 90-447 t6di do dnia 22 lipca 2016 r. (decyduje 
data wptywu do Biura). Dodatkowo prosimy 0 przestanie formularza w wersji elektronicznej (edytowalnej) na adres: rewitalizacja@uml.lodz.pl , w tytule 
prosimy podac: "Zgtoszenie przedsi£:wzi£:cia rewitalizacyjnego". 

Informacje dodatkowe: 

1. Niniejszy formularz b~dzie podstawq do uj~cia przedsi~wzi~cia w ramach Gminnym Programie Rewitalizacji miasta todzi. 

2. Brak danych w formularzu (wymaganych zgodnie z ustawq z dnia 9 paidziernika 2015 r. 0 rewitalizacji) b~dzie skutkowat nie umieszczeniem 

przedsi~wzi~cia na liscie planowanych podstawowych przedsi~wzi~c w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta lodzi. 

3. Uj~cie przedsi~wzi~cia w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta todzi nie jest toisame z zapewnieniem srodk6w na jego realizacj~. 

4. Na kolejnym etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi zgtoszone przedsi~wzi~cia zostanq zweryfikowane pod kqtem 

zgodnosci z celami programu i moiliwosci ich wptywu na eliminacj~ lub ograniczenie negatywnych zjawisk zdiagnozowanych na obszarze 

rewitalizacji oraz ich wykonalnosci. 

5. W przypadku koniecznosci dokonania uzupetnierl/korekt w zgtoszonym formularzu podmiot sktadajqcy formularz zostanie poproszony 

o jego poprawienie i ponowne ztoienie w terminie 5 dni od dnia wystania stosownej informacji. 

6. Po spetnieniu przestanek wskazanych w punkcie 3 przedsi~wzi~cia zostanq wpisane na list~ planowanych podstawowych przedsi~wzi~c lub uj~te 

w ramach charakterystyki pozostatych dopuszczalnych przedsi~wzi~c rewitalizacyjnych. 

7. Kaidy podmiot, kt6ry ztoiy niniejszy formularz w wymaganym terminie oraz miejscu otrzyma informacj~ ezy, a jesli tak to w jakiej formie 

przedsi~wzi~cie zostato uj~te w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji miasta todzi. 



Ola utatwienia weryfikacji czy Panstwa przedsiewziecie wpisuje sie w cele rewitalizacji, ponizej przytoczone zostaty cele wynikaj(}ce wprost z art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. 0 rewitalizacji (Oz.U. poz. 1777): 

• Eliminacja lub ograniczenie wyst~powania negatywnych zjawisk spotecznych, w szczegalnosci bezrobocia, ubastwa, przest~pczosci, niskiego 
poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitatu spotecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w zyciu pUblicznym i kulturalnym; 

• Poprawa lokalnej gospodarki, w tym poprawa kondycji lokalnych przedsi~biorstw; 

• Poprawa jakosci srodowiska - zmniejszenia hatasu, zanieczyszczenia powietrza, powstania nowych lub rewaloryzacja istniejqcych terenaw 
zielonych; 

• Poprawa poziomu obstugi komunikacyjnej; 

• Podniesienie jakosci i warunkaw zycia mieszkancaw poprzez popraw~ stanu technicznego budynkaw potozonych na obszarze rewitalizacji, 
wyposazenie mieszkan w kompletne w~zty sanitarne, likwidacja indywidualnych hadet ogrzewania; 

• Zwi~kszenie efektywnosci z korzystania z obiektaw budowlanych, w szczegalnosci w zakresie energooszcz~dnosci i ochrony srodowiska 

• Podniesienie funkcjonalnosci i dost~pnosci ustug i przestrzeni publicznych. 



Zal~cznik Nr 4 
do zarz~dzenia N~6.2IvII116 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia AS 01:&l~ 2016 r. 

Regulamin pracy Miejskiego Zespolu ds. Konsultacji. 

§ 1. 1. Miejski Zespol ds. Konsultacji, zwany dalej Zespolern, obraduje 
na posiedzeniach zwolywanych przez przewodnicz~cego. 

2. W przypadku nieobecnosci przewodnicz~cego Zespolu, posiedzeniu przewodniczy 
wskazany przez przewodnicz~cego czlonek Zespolu. 

3. Zespol podejrnuje decyzje w formie uchwal w glosowaniu jawnyrn, zwykl~ 

wi~kszosci~ glosow, w obecnosci co najrnniej 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 si~ protokol, ktory podpisuje przewodnicz~cy 
Zespolu, a w przypadku jego nieobecnosci - przewodnicz~cy posiedzenia. 

§ 2. Do zadail Zespolu nalezy w szczegolnosci: 
1) wsparcie realizatora w przeprowadzeniu konsultacji; 
2) analiza i akceptacja projektu raportu z konsultacji przedlozonego przez realizatora 

konsultacji. 

§ 3. Przewodnicz~cy Zespolu, niezwlocznie po zrealizowaniu zadail, 0 ktorych rnowa 
w § 2, przekazuje projekt z raportu z konsultacji Prezydentowi Miasta Lodzi 
do zatwierdzenia. 



Zahtcznik Nr 5 
do zarz'ldzenia Nr 1?QNII/16 
Prezydenta Miasta Lodzi 
zdnia A5 ~u~ 2016r. 

Raport z konsultacji spolecznych dotycz~cych projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi 

1. Opis przebiegu i form konsultacji. 

2. Zestawienie uwag zgloszonych przez interesariuszy rewitalizacji dotycz~cych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi wraz ze stanowiskiem Prezydenta 
Miasta Lodzi 

4. Protok61 ze spotkaii z interesariuszami rewitalizacji. 

5. Podsumowanie wynik6w konsultacji . 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

6. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynik6w konsultacji . 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 


