
Konsultacje  w  sprawie  projektu  uchwały  Rady  Miasta  Lędziny  w  sprawie
zmiany Uchwały Rady Miasta Lędziny Nr XII/82/11 z dnia 1 września
2011  r.  w  sprawie  określenia  zasad  sprzedaży  zasiedlonych  domków
fińskich stanowiących własność Gminy Lędziny.

Urząd  Miasta  Lędziny  stosownie  do  Uchwały  nr  III/10/10  Rady  Miasta  Lędziny  z  dnia
28  grudnia  2010  r.  w  sprawie  określenia  szczegółowego  sposobu  konsultowania
z  radami  działalności  pożytku  publicznego  lub  organizacjami  pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i  o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji, zmienionej Uchwałą nr XXXVII/278/13 Rady
Miasta Lędziny z dnia 27 czerwca 2013 r.,  rozpoczyna z dniem 16 lutego 2016 r.
konsultacje  w  sprawie  projektu  aktu  prawa  miejscowego  tj.  uchwały  w  sprawie
zmiany  Uchwały  Rady  Miasta  Lędziny  Nr  XII/82/11  z  dnia  1  września  2011  r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży zasiedlonych domków fińskich stanowiących
własność Gminy Lędziny.  Konsultacje będą prowadzone na terenie miasta Lędziny
w okresie od 16 do 23 lutego 2016 r. w następujących formach:

1. zamieszczenie projektu konsultowanego aktu w Biuletynie Informacji Publicznej na 
stronie internetowej gminy Lędziny oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, 

2. spotkanie w przedmiotowej sprawie dnia 24 lutego 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie 
Miasta (sala 013), 

3. zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie 
wyjaśnień przez Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu 
Przestrzennego (codziennie w godzinach pracy Urzędu). 

Omówienie  wyników  konsultacji  z  Burmistrzem  Miasta  Lędziny  ustala  się  na  dzień
24 lutego 2016 r.,  a  ich  rezultaty zostaną zamieszczone w uzasadnieniu  do projektu aktu
prawa  miejscowego  (przyjęcie  ww.  uchwały  na  sesji  Rady  Miasta  planowanej  na  dzień
25 lutego 2016 r.).

Zapraszamy  do  udziału  w  konsultacjach  i  przedstawiania  swoich  uwag  w  stosunku  do
projektu uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Rady Miasta  Lędziny Nr XII/82/11 z  dnia
1  września  2011 r.  w sprawie  określenia  zasad  sprzedaży zasiedlonych  domków fińskich
stanowiących  własność Gminy Lędziny.  Pisemne uwagi  w przedmiotowej  sprawie  można
dostarczyć osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, 

 e-mail: um@ledziny.pl, 
 tel. (32) 216 65 11 w. 120, 135. 

Data ogłoszenia konsultacji: 16.02.2016 r.
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