Poddębice, dnia 20 czerwca 2016 roku

OBWIESZCZENIE
FZ.062.1.6.2016.WG
Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/183/16 Rady Miejskiej w Poddębicach z dnia 20.06.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji Gminy
Poddębice na lata 2016-2023” Burmistrz Poddębic zawiadamia, iż w dniu 28 czerwca 2016 r.
zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Programu Rewitalizacji gminy
Poddębice na lata 2016-2023”.
Konsultacje w formie zebrania z mieszkańcami odbędą się w dniu 28 czerwca 2016 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 pokój nr 201,
o godz. 1600. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 7 uchwały Nr XXVI/173/05 Rady
Miejskiej w Poddębicach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami gminy Poddębice, konsultacje uważa się za odbyte w pierwszym
terminie, jeżeli w zebraniu udział wzięło co najmniej 30% uprawnionych mieszkańców.
Zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu, po upływie 30 minut od
wyznaczonego czasu zebrania pierwszego bez względu na liczbę osób.
W konsultacjach mają prawo uczestniczyć osoby stale zamieszkałe na terenie wyznaczonego
w projekcie „Programu Rewitalizacji gminy Poddębice na lata 2016-2023” obszaru
rewitalizowanego, posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Poddębicach.
Obszar rewitalizowany obejmuje: ul. Cmentarną, ul. Grunwaldzką, ul. Kochanowskiego,
ul. Kopernika, ul. Kosmonautów, ul. Łęczycką (do posesji Nr 18), ul. Łódzką (posesje od Nr 17
do Nr 57), ul. Mickiewicza (od posesji Nr 3), ul. Miłą (do posesji Nr 30), ul. Narutowicza (od
Nr 16a), ul. Osiedlową, ul. Partyzantów (do nr 18), ul. Parzęczewską (do nr 27), ul. Polną,
ul. Południową, ul. Przejazd (od posesji Nr 8 do posesji Nr 53), ul. Radosną (posesje Nr 1, 3, 4,
5), ul. Reja, ul. Spacerową, ul. Szkolną, ul. Świerczewskiego, ul. Targową, ul. Wiejską,
ul. Wiosenną, ul. Wyzwolenia, ul. Zieloną, ul. 22 Lipca oraz miejscowości Kolonia Byczyna
(posesje Nr 23, 23a, 23c i 23d).
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