
OGLOSZENIE 

Zal'!cznik 
do zarz,!dzenia Nr ~A {lO NIIII21 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia .2 ~ C(tt.~ 2021 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji z mieszkancami dotycz~cych 
propozycji podzialu jednostki pomocniczej miasta Lodzi - Osiedla 

Stoki-Sikawa-Podgorze 

§ 1. 1. Oglaszam przeprowadzenie w terminie od dnia 8 wrzesnia 2021 r. do dnia 
18 pazdziemika 2021 r. konsultacji z mieszkailcami jednostki pomocniczej Miasta Lodzi -
Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze, kt6rych przedmiotem jest propozycja podzialu jednostki 
pomocniczej miasta Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze na dwie jednostki pomocnicze: 
Osiedle Stoki-Podg6rze i Osiedle Sikawa. 

2. Celem konsultacji jest uzyskanie od mieszkailc6w Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze 
opinii, uwag i wniosk6w na temat podzialu Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze i utworzeniu: 
Osiedla Stoki-Podg6rze i Osiedla Sikawa. 

3. Opisy granic Osiedla Stoki-Podg6rze i Osiedla Sikawa oraz mapy pogl,!dowe 
zawarte S,! w zal'!czniku Nr 1 do ogloszenia. 

4. Jako grupy interesariuszy, kt6rych uczestnictwo w konsultacjach jest szczeg6lnie 
poz'!dane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego okresla Sly 
mieszkailc6w jednostki pomocniczej Miasta Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze. 

§ 2. 1. Formularz konsultacyjny bydzie dostypny od dnia 8 wrzesnia 2021 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi (htlp:llbip.uml.lodz.pl); 
2) na stronie intemetowej Urzydu Miasta Lodzi (www.lodz.pl); 
3) w punkcie informacyjnym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obslugi 

Mieszkailc6w w Wydziale Zarz,!dzania Kontaktami z Mieszkailcami w Departamencie 
Organizacji Urzydu i Obslugi Mieszkailc6w Urzydu Miasta Lodzi al. Pilsudskiego 100. 

2. Informacje, 0 kt6rych mowa w ust. 1 byd,! r6wniez: 
1) dostypne na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi; 
2) przeslane do jednostki pomocniczej Miasta Lodzi - Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze. 

§ 3. Konsultacje dotycz'!ce propozycji podzialu jednostki pomocniczej Miasta Lodzi -
Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze zostan,! przeprowadzone w formach: 
1) protokolowanego publicznego zebrania mieszkanc6w Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze 

z przedstawicielami Prezydenta Miasta Lodzi i Rady Miejskiej w Lodzi, kt6re odbydzie 
siy w dniu 8 wrzesnia 2021 r. w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 128 przy 
ul. Nowogrodzkiej 6/14 w godzinach 17.00-19.00 z mozliwosci,! takze pol,!czenia 
on-line; 

2) zbierania opinii, uwag i wniosk6w na pismie w tym drog,! elektroniczn,! 
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, kt6rego wz6r stanowi zal'!cznik Nr 2 
do ogloszenia w terminie od dnia 8 wrzesnia 2021 r. do dnia 18 paZdziemika 2021 r. 



§ 4. Wypelnione formularze konsultacyjne nalezy przekazac Przewodnicz'1cemu Rady 
Miejskiej w Lodzi: 
1) drog'1 elektroniczn'1 na adres: biuro.aktywnosci@uml.lodz.pl; 
2) drog'1 korespondencyjn'1 na adres: Kancelaria Urzydu Miasta Lodzi, 90-926 L6dz, 

ul. Piotrkowska 104; 
3) bezposrednio w punkcie informacyjnym w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej 

Obsrugi Mieszkanc6w w Wydziale Zarz'1dzania Kontaktami z Mieszkancami 
w Departamencie Organizacji Urzydu i Obsrugi Mieszkanc6w Urzydu Miasta Lodzi 
al. Pilsudskiego 100. 

§ 5. Nie b«d'1 rozpatrywane uwagi i wnioski: 
1) przekazane w innej formie niz na formularzu konsultacyjnym (za wyj'1tkiem uwag 

i wniosk6w zgloszonych podczas spotkania z mieszkancami); 
2) zlozone na formularzu konsultacyjnym z dat'1 wplywu przed dniem 8 wrzesnia 2021 r. 

alba po dniu 18 pazdziernika 2021 r. 


