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UWAGA 

Jeśli jesteś byłym najemcą 10/1/99 CHA i chcesz skorzystać z prawa do 
ponownego najmu, prosimy o zapoznanie się z informacjami podanymi 

poniżej. 
 

Projekt planu wyboru najemcy (TSP, Tenant Selection Plan), umowa najmu oraz inne 
dokumenty, które będą miały zastosowanie do lokali mieszkalnych w Emmett Street 

Apartments są dostępne do wglądu i komentowania. 
 

Emmett Street Apartments zlokalizowane jest w rejonie Logan Square w Chicago. Jednostki 
w ramach inwestycji będą dostępne dla kwalifikujących się najemców programu 10/1/1999, 
którzy nie skorzystali jeszcze ze swojego prawa do ponownego najmu zgodnie z umową o 
prawie przeniesienia (Relocation Rights Contract) i kwalifikujących się wnioskodawców z 
sektora publicznego budownictwa mieszkaniowego. W celu zapewnienia dodatkowych 
przystępnych cenowo możliwości mieszkaniowych dla społeczności Logan Square urząd ds. 
mieszkalnictwa w Chicago (CHA, Chicago Housing Authority) współpracuje z deweloperem, 
by przygotować TSP i umowy najmu obowiązujące w Emmett Street Apartments. 
 
Trzydziestodniowy okres na zgłaszanie publicznych uwag, dzięki któremu CHA otrzyma 
uwagi dostarczane ustnie i pisemnie, rozpocznie się 17 marca i zakończy się 15 kwietnia 
2020 r.  CHA zachęca i zaprasza wszystkich mieszkańców a także całą społeczność do wglądu 
do proponowanych aktualizacji TSP i uczestniczenia w przesłuchaniu. Nie ma jednak 
obowiązku uczestniczenia w publicznym wysłuchaniu w celu zgłaszania uwag.  Data, 
godzina i miejsce publicznego przekazania uwag:  

 
1 kwietnia, 15:00: Biblioteka Logan Square, 3030 W Fullerton Ave 

 
Mieszkańcy i cała społeczność mogą zgłaszać uwagi do projektu TSP, Umowy najmu i innych 
dokumentów dotyczących Emmett Street Apartments w trakcie okresu zgłaszania 
publicznych uwag.  Wszystkie uwagi muszą wpłynąć do 15 kwietnia 2020 r.   
 
Kopie TSP, umowy najmu i innych dokumentów dotyczących Emmett Street Apartments 
będą dostępne od 17 marca do 15 kwietnia 2020 r. w następujących miejscach: 

• Biura administracyjne CHA i HCV    60 E Van Buren St 
• Centrum Inwestycji Rodzinnych (FIC, Family Investment Center)  
         4859 S Wabash St 
• Biuro Centralnego Komitetu Doradczego (Central Advisory Council Office)  
         243 E 32nd St 
• Biuro regionalne HCV – Południe   10 W 35th St 
• Biuro regionalne HCV – Zachód    1825 S Albany 
• www.thecha.org 
  
Adres pocztowy, e-mail lub fax do przekazywania uwag: 

 Chicago Housing Authority 
 Attention: Emmett Street Apartments Draft TSP & Lease  
 60 E. Van Buren Street, 12th Floor 
 Chicago, IL  60605 
 commentontheplan@thecha.org 
 Faks 312. 913.7837  

 

http://www.thecha.org/
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W przypadku pytań dotyczących tego zawiadomienia prosimy o kontakt z CHA pod numerem 312.913-
7300. W celu uzyskania odpowiedniego zakwaterowania prosimy o kontakt pod numerem 312.913.7062. 

TTY 866.331.3603 

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prawnie obowiązującego dokumentu 
wydanego przez HUD lub CHA. HUD i/lub CHA zapewnia niniejsze 

tłumaczenie wyłącznie po to, aby ułatwić jego odbiorcom zrozumienie 
swoich praw i obowiązków. Wersja anglojęzyczna niniejszego dokumentu 

jest wersją urzędową, prawnie obowiązującą i nadrzędną. Wersja 
przetłumaczona nie jest dokumentem urzędowym. 


