
 
 

  
                                                                                                                                                              

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII 

w sprawie: 
przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023. 

Przedmiotem aktualizacji jest wprowadzenie następujących zmian i zapisów: 
 

NR PROJEKTU 
LUB 

ROZDZIAŁU 
BYŁO JEST 

ZMIANY ZASADNICZE 

ROZDZIAŁ 7 

- 

Dopisano: 
Obszar oddziaływania CAŁE MIASTO: 

Dopisano projekt nr 12 pt.: Kompleksowe 
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we 
Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Jana 
Kilińskiego 4c w Sosnowcu 

Projektodawca: MZBM TBS Sosnowiec 
Wartość projektu: zgodnie z kosztorysem inwestorskim  
(w przygotowaniu) 
Okres realizacji: sierpień 2020 – grudzień 2021 

ROZDZIAŁ 7 

- 

Dopisano: 
Obszar oddziaływania CAŁE MIASTO: 

Dopisano projekt nr 13 pt.: Kompleksowe 
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we 
Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy  
ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu 

Projektodawca: MZBM TBS Sosnowiec 
Wartość projektu: 1.374.522,60 zł brutto 
Okres realizacji: sierpień 2020 – grudzień 2021 

ROZDZIAŁ 7 

- 

Dopisano: 
Obszar oddziaływania CAŁE MIASTO: 

Dopisano projekt nr 14 pt.: Kompleksowe 
unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych we 
Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy  
ul. Ordonówny 3b w Sosnowcu 

Projektodawca: MZBM TBS Sosnowiec 
Wartość projektu: 742.800,69 zł brutto 
Okres realizacji: sierpień 2020 – grudzień 2021 

ROZDZIAŁ 7 

- 

Dopisano: 
Projekty nr 12, 13 i 14 polegają na zlikwidowaniu źródeł 
uwalniania włókien azbestowych do powietrza, które mogą 
wpływać na ludzi, zwierzęta i rośliny. Źródłem tym są płyty 
azbestowe umieszczone na elewacji wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. Ponadto zostanie wykonana ich 
termomodernizacja. 
W perspektywie długoterminowej, nastąpi poprawa jakości 
powietrza; usunięcie wszystkich wyrobów zawierających 
azbest wywoła pozytywne skutki dla jakości wód i stanu 
powierzchni ziemi. Działania te będą pośrednio wpływały na 
poprawę jakości życia w najbliższym podobszarze rewitalizacji 
Centrum. Jednakże poprawi to jakość powietrza na terenie 
całego miasta i przyczyni się do zmniejszenia zużycia ciepła. 

ZMIANY KOREKCYJNE I EDYTORSKIE 

 1. Zaktualizowano tabelę z indykatywnymi ramami finansowymi. 



2. Poprawiono numerację Spisu Treści. 
 

 
 
Termin zgłaszania opinii do projektu: od 01.11.2019r. do 21.11.2019r. 

 

Pełna nazwa organizacji wnoszącej opinię:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Propozycje zmian zapisów: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sosnowiec, dnia: ………………….        
           

 


