
ZARZl\DZENIE Nr5~3~ NIII/20 
PREZYDENT A l\JI A,S T A LODZI 
z dnia Q,9 lJl1et5n~ 2020 r. 

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

Na podstawie art. Sa ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 23 ust. 1 w zwi'lzku 
z art. 6 ustawy z dnia 9 pazdziemika 2015 r. 0 rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 i 1086) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. 1. Zarz'ldzam przeprowadzenie konsultacji spolecznych, zwanych dalej 
konsultacjami, dotycz'lcych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, 
stanowi'lcego za1'lcznik do uchwaly Nr XXXV/916/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 
28 wrzesnia 2016 r. w sprawie przyjycia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, 
zmienionej uchwal'l Nr LXXIII/1980/18 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 5 lipca 2018 r. 

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

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag dotycz'lcych wprowadzenia zmian 
do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

4. Konsultacje odbyd'l siy w terminie od dnia 8 pazdziemika do dnia 30 pazdziernika 
2020 r. 

§ 2. Trese ogloszenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji, kt6re stano wi za1'lcznik 
Nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia, bydzie zamieszczona nie p6zniej niz dnia 30 wrzesnia 
2020 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pl; 
2) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresami 

http://www.uml.lodz.pl/konsultacje oraz http://www.uml.lodz.pl/rewitalizacja; 
3) na tablicach ogloszen Urzydu Miasta Lodzi; 
4) w informacji wyslanej drog'l elektroniczn'l do zaangazowanych w rewitalizacjy srodowisk, 

organizacji i instytucji. 

§ 3. 1. Konsultacje prowadzone byd'l w formie: 
1) spotkania z interesariuszami rewitalizacji umozliwiaj'lcego zdobycie wiedzy na temat 

konsultowanego dokumentu, z mozliwosci'l skladania uwag, propozycji i opinii 
do protokolu, kt6re odbydzie siy w Filii nr 63 Biblioteki Miejskiej w Lodzi przy 
ul. Tuwima 46, w dniu 14 pazdziemika 2020 r. od godz. 17.00 do godz. 19.30; 

2) spotkania z interesariuszami rewitalizacji umozliwiaj'lcego zdobycie wiedzy na temat 
konsultowanego dokumentu, z mozliwosci'l skladania uwag, propozycji i opinii 
do protokolu, kt6re przeprowadzone zostanie za pomoc'l srodk6w porozumiewania siy 
na odleglose, zapewniaj'lcych jednoczesn'l transmisjy wizji i dzwiyku, w dniu 
15 pazdziemika 2020 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00; 

3) dyzur6w konsultacyjnych ze zbieraniem uwag ustnych, kt6re odbyd'l siy w Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Lodzi przy ul. Narutowicza 8/1 0, 
w dniu 19 pazdziemika 2020 r. od godz. 15.30 do godz. 18.30 oraz w Filii nr 32 Biblioteki 
Miejskiej w Lodzi przy ul. Gdanskiej 8, w dniu 20 pazdziemika 2020 r. od godz. 15.30 
do godz. 18.30; 

4) zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza 
konsultacyjnego oraz formularza zgloszenia przedsiywziycia rewitalizacyjnego 



do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi, stanowi,!cych odpowiednio 
zal'!czniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarz,!dzenia, dostypnych: 
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

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

http://www.uml.lodz.pl/konsultacje oraz http://www.uml.lodz.pllrewitalizacja, 
c) na portalu VOX POPULI pod adresem https://vox.uml.lodz.pl/, 
d) w sekretariacie Biura Rewltalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji 

i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piytro, w godzinach 
pracy Urzydu Miasta Lodzi, 

e) podczas spotkania i dyzur6w, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 3. 
2. Zobowi,!zujy Dyrektora Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie 

Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, niezwlocznie po zakonczeniu kazdej z form 
konsultacji spolecznych, do opracowania informacji podsumowuj,!cej ich przebieg, 
zawieraj,!cej dane 0 miejscu i czasie ich przeprowadzenia i om6wienia ich przebiegu, 
a w przypadku zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej do prezentacji 
wszystkich uwag wraz z odniesieniem siy do nich. 

§ 4. Material informacyjny dotycz'!cy przedmiotu konsultacji bydzie udostypniony nie 
p6zniej niz dnia 30 wrzesnia 2020 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip.uml.lodz.pl; 
2) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresami 

http://www.uml.lodz.pl/konsultacje oraz http://www.uml.lodz.pllrewitalizacja; 
3) w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji 

i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piytro, w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 5. Ustalam wz6r raportu z konsultacji dotycz,!cych projektu zmian Gminnego 
Programu Rewitalizacji miasta Lodzi przeprowadzonych z interesariuszami rewitalizacji, 
stanowi,!cy zal'!cznik N r 4 do niniej szego zarz,!dzenia. 

§ 6. Obslugy organizacyjno-techniczn,! przeprowadzenia konsultacji zapewnia Biuro 
Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 7. Wykonanie zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Rewitalizacji 
i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 

§ 8. N adz6r nad wykonaniem zarz,!dzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu 
Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi. 



OGLOSZENIE 

Zal'!cznik Nr 1 
do zarz,!dzenia Nr5238 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2g JJl1e sn~ 2020 r. 

Prezydent Miasta Lodzi 
oglasza przeprowadzenie konsultacji spolecznych dotyczqcych zmiany Gminnego 

Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji 
miasta Lodzi. Konsultacje maj,! na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji 1 uwag 
odnosnie projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

Konsultacje przeprowadzone byd,! w terminie od dnia 8 pazdziernika do dnia 
30 pazdziernika 2020 r. 

Konsultacje prowadzone byd,! w formie: 
1) spotkania z interesariuszami rewitalizacji umozliwiaj,!cego zdobycie wiedzy na temat 

konsultowanego dokumentu, z mozliwosci,! skladania uwag, propozycji i opinii 
do protokolu, kt6re odbydzie siy w Filii nr 63 Biblioteki Miej skiej w Lodzi przy 
ul. Tuwima 46 w Lodzi, w dniu' 14 pazdziemika 2020 r. od godz. 17.00 do godz. 19.30; 

2) spotkania z interesariuszami rewitalizacji umozliwiaj,!cego zdobycie wiedzy na temat 
konsultowanego dokumentu, z mozliwosci,! skladania uwag, propozycji i opinii 
do protokolu, kt6re przeprowadzone zostanie za pomoc,! srodk6w porozumiewania siy 
na odleglosc, zapewniaj,!cych jednoczesn'! transmisjy wizji i dzwiyku, w dniu 
15 pazdziernika 2020 r. od godz. 17.00 do godz. 19.00; 

3) dyzur6w konsultacyjnych ze zbieraniem uwag ustnych, kt6re odbyd,! siy w Centrum 
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Lodzi przy ul. Narutowicza 8/10, 
w dniu 19 pazdziemika 2020 r. od godz. 15.30 do godz. 18.30 oraz w Filii nr 32 Biblioteki 
Miejskiej w Lodzi przy ul. Gdailskiej 8, w dniu 20 pazdziemika 2020 r. od godz. 15.30 
do godz. 18.30; 

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

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

http://www.uml.lodz.plikonsultacje oraz http://www.uml.lodz.plirewitalizacja, 
c) na portalu VOX POPULI pod adresem https:llvQx.uml.lodz.pl/, 
d) w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji 

i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piytro, w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi, 

e) podczas spotkania i dyzur6w, 0 kt6rych mowa w pkt 1 i 3. 

1 Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 paidziemika 2015 r. 0 rewitalizacji s~ 
w szczeg6lnosci: mieszkancy obszaru rewitalizacji; wlasciciele, uZytkownicy wieczysci nieruchomosci 
i podmioty zarz~dzaj~ce nieruchomosciami znajduj~cymi siy na tym obszarze, w tym sp6ldzielnie 
mieszkaniowe, wsp6lnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa spolecznego; mieszkancy gminy spoza 
obszaru rewitalizacji; 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. 



Material informacyjny dotyczq.cy przedmiotu konsultacji bydzie udostypniony nie pozniej niz 
dnia 30 wrzesnia 2020 r.: 
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzydu Miasta Lodzi pod adresem 

http://bip. uml.lodz.pl; 
2) na stronie internetowej Urzydu Miasta Lodzi pod adresami 

http://www.um1.lodz.pllkonsultacje oraz http://www.uml.lodz.pllrewitalizacja; 
3) w sekretariacie Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji 

i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, II piytro, w godzinach pracy 
Urzydu Miasta Lodzi. 

Uwaga: 

Zakres negocjowalny konsultacji nie obejmuje zmian w przedsiywziyciach wpisanych 
w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi na listy Planowanych podstawowych 
przedsif;wzif(c rewitalizacyjnych, dla ktorych zostaly zawarte umowy 0 dofinansowanie lub sq. 
w zaawansowanym stopniu realiz8;cji. 

Nie bydq. rozpatrywane uwagi: 
1) z datq. wplywu przed dniem 8 pazdziernika 2020 r. i po dniu 30 pazdziemika 2020 r.; 
2) przeslane w innej formie niz na formularzu konsultacji (za wyjq.tkiem uwag zgloszonych 

do protokolu w trakcie otwartych spotkan i dyzurow konsultacyjnych z interesariuszami 
rewitalizacji). 



Zal'!cznik N r 2 
do zarz,!dzenia Nr 5238 NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2 9 JJn'Cs n id. 2020 r. 

Formularz konsultacyjny 
dotycz~cy zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi. 

1. Proszy 0 przedstawienie uwag dotycz,!cych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji 
miasta Lodzi (GPR) 

Numer 
strony Uwagi do tresci zmiany Gminnego Programu 

U zasadnienie 
w Rewitalizacji miasta Lodzi 

GPR 

, 



2. Inne uwagi do zmiany w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Lodzi 

, ...................................................................................................... 

Uwaga! 
Uwagi zgloszone po wyznaczonym terminie nie byd'l rozpatrywane. 
Wypelniony formularz prosimy zlozyc w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa 
w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzydu Miasta Lodzi, przy ul. Piotrkowskiej 171, 
90-447 L6dz, sekretariat II piytro, w godzinach pracy Urzydu Miasta Lodzi lub przeslac 
poczt'l tradycyjn'l na podany powyzej adres Biura lub poczt'l elektroniczn'l na adres 
rewitalizacja@uml.lodz.pl. . 



FORMULARZ ZGtOSZENIA 

Zalqcznik Nr 3 
do zarzqdzenia Nr52~NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 2.9 ~l'I-e.,~n~{3.., 2020 r. 

PRZEOSI~WZI~CIA REWITALIZACYJNEGO DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA tOOZI 
Wypetnij rubryki formularza zgodnie z opisem umieszczonym w kaidej rubryce. Wpisow dokonuj TYLKO w polach zaznaczonych kolorem szarym. 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 30 paidziernika 2020 r. 

Nr: NAZWA PRZEOSI~WZI~CIA: 

.. '. ,. 

Nie wypefniaj Nazwa przedsi/iwzi£:cia powinna bye kr6tka (np. skfadajqca sir; z 2-10 sfow), zindywiduaJizowana i jednoznacznie opisujqca istote przedsiewziecia. " Zorgonizowonie szkofe,) II i ,,(emont kamienicy " to nieprawidfowe nozwy (nie sq 
tego polo! zindywidualizowane, nie opisujq istoty przedsir;wzir;cia). " Tworzymy sp6ldzielnir; socjalnQ - szkolenio dla ch~tnych " lub pRemont kamienicy ul. Dobra 25 z wygospodarowaniem lokolu uiytkowego ll 

- to prowidlowe nazwy przedsi/iwzi£:c. 

POOMIOT / OSOBA ZGtASZAJACY/A: REALIZATOR (wypelniac TYLKO jesli nie jest nim podmiot zglaszajqcy) LOKALlZACJA PRZEOSI~WZI~CIA: 
Pelna nazwa: Pelna nazwa: Pefnyadres 

miejsca realizacji 
Osoba repre- Osoba repre- przedsif:wzi~cia 

zentujqca zentujqca 

Adres kores- Adres kores- Dla projektu 
pondencyjny: pondencyjny: inwestycyjnego -

Te/e/on Te/e/on numery dziafek 

kontoktowy: kontaktowy: na kt6rych bf;dzie 

e-mail: e-mail: realizowane 
przedsi~wzi~cie 

SZACUNKOWA WARTOSC PLANOWANEGO PRZEOSI~WZI~CIA (w PLN) PRZEWIOYWANE REZULTATY: PROPONOWANY SPOSOB POMIARU 
REZULTATOW: 

Cafkowita sZGcunkawa wartosc przedsi~wzi~cia: 

1. oczekiwana dotacja miasta tadzi: 

2. wklad miasta todzi z innych tytul6w: 
Wtym: 

3. zsumowany wklad prywatny: 

4. pozostaly wklad publiczny: 

. 



OBJASNtENIE: oszacowonia moina dokonac w dowolny, wybrony przez siebie sposob, ktory Przez REZUL TATY rozumiemy korzystne zmiany zaistniale w wyniku realizacji IISpos6b pomiaru" to okreslenie wskainik6w, jakie 
zdaniem wnioskodawcy jest wiarygodny no tym etapie przygotowania przedsii:wzi~cia. przedsi~wzi~cia, moiliwe do zmierzenia w chwili jego zakonczenia majq bye osiqgnir:te w romach przedsi£:wzi£:cio i 
1I0czekiwana dotacja" (1), to dotacja 0 jakq zg/aszajqcy b~dzie wnioskowaf do Progromu i przyczyniajqce si~ do osiqgni~cia celow rewitalizacji. metody ich pomiaru. WYPEt.NIENIE TEl RUBRYKI JEST 
Rewitalizacji. " Wkfad miasta todzi z innych tytulow" (2) to przyk/adowo udzial Mias to jako Oto przyk/ady dobrze zdefiniowanych rezultatow: "poprawa jakosci miejsca FA KULTA TYWNE. Jednakte jeteli wnioskodawca sam 
udziafowca wspolnoty mieszkaniowej w jej funduszu remontowym, z ktorego wspolnota zamieszkania 30 rodzin': IIStworzenie trwalej motliwosci nieodp/atnego nie zaproponuje iadnego sposobu zmierzenia 
wsp6/finansuje przedsi~wzi~cie. IIZsumowany wk/ad prywatny"(3), to - przykladawo- uczestnictwa w kulturze", IIZwi~kszenie szans na rynku procy 60 osobam rezu/tatow swego przedsit:wzi~cia ani wskainikow, 
wk/ad wlasny podmiotow prywatnych lub suma darowizn na przedsir:wzi£;cia realizowane rocznie", J1 Zaaraniowanie inkluzywnego miejsca spotkan w przestrzeni kt6re zamierza oSiqgnqc, odpowiednie wskainiki 
przez NGO. " Pozastaly wkfad publiczny" (4), to - przykfadowo - dofinansowanie publicznej". UWAGA: rezultatow nie naleiy mylie z produktami (materialnymi mogq mu bye narzucone w przypadku podpisywania 
przedsi~wzi~cia ze srodkow wojew6dzkich, krojowych lub z dotacji unijnej, podmioty wynikami przedsit:wzi~cia: wyremontowanym budynkiem, zrealizowany umowy dotacji 
pub/iczne w tej rubryce uwzgl£;dniajq wkfad wfasny. Jeieli w finasowaniu danego szkoleniem) 
przedsit:wzit:cia nie ma srodkow zjakiegos irodla, w rubrykt; naleiy wpisac ,,0" (a nie 
pozostawiac jej pustej). 

SKROCONY OPIS PRZEOSI~WZI~CIA (max. 500 znak6w) PElNY OPIS PRZEOSI~WZI~CIA (prosz~ starac si~ nie przekraczaC3000 znakow) 

Skr6cony opis powinien zawieroc wylqcznie syntetycznq informacj£; 0 Pelny opis nalezy wypelnie TYLKO JEZELI OPtS SKROCONY NIE OBJASNtA WYSTARCZAJ4CO tSTOTY PRZEDS/~WZ/~C1A. Pelny opis jest wi£;c fakultatywny. 
przedsi~wzi~ciu, pozwalajqcq wyrobic sobie zdanie 0 jego sensownosci, Powinien on zawierae szerszq informacj~ 0 przedsi£;wzi~ciu, pozwa/ajqcq wyrobie sobie zdanie 0 jego sensownosci, trafnym wpisaniu w praces rewita-
trafnym wpisaniu w proces rewitalizacji i celowosci jego do!inansowonio lizacji i ce/owosci jego do!inansowonio. W szczegolnosci w opisie mogq bye zawarte informacje 0 harmonogramie, etapoch szerszych oadzialywanioch, 

a takZe analiza ryzyk, powiqzanie z innymi przedsi£;wzi~ciami i doswiadczenie realizatora uprawdopodobniajqce sukces przedsi£;wzi~cia. 

Prosz~ 0 uj~cie zaproponowanego przeze mnie przedsi~wzi~cia w aktualizowanym Gminnym Programie Rewitalizacji miasta lodzi. 

PIECZ~C FIRMOWA POOMIOTU (jesli dotyczy): OATA podpisania przez osob~ uprawnionq: POOPIS OSOBY UPRAWNIONEJ: 

W wersji elektronicznej rubrykt: prosz£; pozostowic PUST4 W wersji e/ektronicznej rubryk~ prosz~ pozostawic PUST4 

Wyraiam zgod~, zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1, z pain. zm.) i ustawq z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1781) na przetwarzanie moich danych osobowych dla 

potrzeb niezb~dnych do uj~cia w/w przedsi~wzi~cia w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta lodzi. 



Podpisy wszystkich osob, ktorych dane 
osobowe zawiera formularz zgtoszenia: 
(w wersji elektronicznej rubryk~ prosz~ pozostawic 
PUSTIj) 

Wszystkie pola formularza naleiy wypetnic (czytelnie/komputerowo) i pO podpisaniu przez uprawnionCl/zgtaszajClcCl osob~/y oryginat ztoiyc lub przestac 
do Biura Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urz~du Miasta lodzi ul. Piotrkowska 171, 90-447 lodi 
do dnia 30 paidziernika 2020 r. (decyduje data wptywu do Biura). Dodatkowo prosimy 0 przestanie formularza w wersji elektronicznej (edytowalnej) na 
adres: rewitalizacja@umLlodz.pl, w tytule prosimy podac: "Zgtoszenie przedsi~wzi~cia rewitalizacyjnego". 

Informacje dodatkowe: 

1. Niniejszy formularz b~dzie podstawq do uj~cia zgtoszonego przedsi~wzi~cia w aktualizowanym Gminnym Programie Rewitalizacji miasta lodzi. 

2. Brak danych w formularzu 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 lodzi nie jest toisame z zapewnieniem srodkow na jego realizacj~. 

4. Na kolejnym etapie tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta lodzi 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 uzupetnien/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~cie zostanie wpisane na list~ planowanych podstawowych przedsi~wzi~c lub uj~te 

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

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

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



Dla utatwienia weryfikacji czy Panstwa przedsiewziecie wpisuje sie w cele rewitalizacji, poniiej przytoczone zostaty cele wynikajace wprost z art. 9 ust. 1 

ustawy z dnia 9 paidziernika 2015 r. 0 rewitalizacji: 

• Eliminacja lub ograniczenie wyst~powania negatywnych zjawisk spotecznych, w szczegolnosci bezrobocia, ubostwa, przest~pczosci, niskiego 
poziomu edukacji, niskiego poziomu kapitatu spotecznego, niskiego poziomu uczestnictwa w iyciu publicznym i kulturalnym; 

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

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

• Poprawa poziomu obstugi komunikacyjnej; 
• Podniesienie jakosci i warunkow iycia mieszkancow poprzez popraw~ stanu technicznego budynkow potoionych na obszarze rewitalizacji, 

wyposaienie mieszkan w kompletne w~zty sanitarne, likwidacja indywidualnych irodet ogrzewania; 

• Zwi~kszenie efektywnosci w korzystaniu z obiektow budowlanych, w szczeg61nosci w zakresie energooszcz~dnosci i ochrony srodowiska 

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



Za1'lcznik Nr 4 
do zarz'ldzenia Nr 5 238NIII/20 
Prezydenta Miasta Lodzi 
z dnia 29 O)1C~ (Hu... 2020 r. 

Raport z konsultacji spolecznych dotyczqcych zmiany Gminnego Programu 
Rewitalizacji miasta Lodzi 

1. Opis przebiegu i form konsultacji. 

2. Zestawienie uwag zgloszonych przez interesariuszy rewitalizacji dotyczqcych zmiany 
Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Lodzi wraz ze stanowiskiem Prezydenta 
Miasta Lodzi 

•• • •• • • • ••••• • ••••••••••••••••••••••••••• 1' •••• • ••••••• • ••••••• • ••••• • • ••••• • • ••• • ••••••••••••••••••••••••• • •••• 

3. Protokol ze spotkaii z interesariuszami rewitalizacji i dyzurow konsultacyjnych. 

4. Podsumowanie wynikow konsultacji. 

5. Stanowisko Prezydenta Miasta Lodzi do wynikow konsultacji. 


