
Polish 

 UWAGA 

Jeśli jesteś byłym najemcą CHA według stanu na dzień 1 października 1999 r. i chcesz 
skorzystać ze swojego prawa do ponownego najmu, przeczytaj poniższe informacje. 

 
Projekt Planu wyboru najemcy (Tenant Selection Plan, TSP), Umowa najmu i inne dokumenty, 
które dotyczą zamieszkiwania mieszkańców w lokalizacji Edith Spurlock Sampson Apartments, 

zostały udostępnione, aby się z nimi zapoznać i zgłaszać komentarze. 
 
North Sheffield Development jest innowacyjnym projektem dla osób o mieszanych przychodach, 
który oprócz dwóch odnowionych budynków dla seniorów w lokalizacji Edith Spurlock Sampson 
Apartments zapewnia 80 nowych mieszkań przy 2700 N. Sheffield, dla których nie ma limitów 
wiekowych.  Nowy projekt znajduje się pomiędzy dwoma budynkami dla seniorów Edith Spurlock 
Sampson (ESS) Apartments oraz na terenie komunalnym miasta Chicago w dzielnicy Lincoln Park. 
 
50 mieszkań w ramach programu kuponów CHA (CHA Project-Based Voucher, PBV) przy 2700 N. 
Sheffield będą mogli wynająć uprawnieni wnioskodawcy z listy osób oczekujących CHA.  Aby 
zwiększyć możliwości zamieszkania po północnej stronie Chicago, urząd Chicago Housing Authority 
(CHA) wraz z naszym partnerem joint-venture, deweloperem PIRHL, opracował Plan Wyboru 
Najemcy (Tenant Selection Plan, TSP) i Umowę Najmu dla lokalizacji 2700 N. Sheffield. 
 
Urząd CHA zorganizuje 30-dniowe konsultacje społeczne, aby uzyskać ustne i pisemne uwagi na 
jego temat. Rozpoczną się one 12 marca, a zakończą 10 kwietnia 2020 r.  CHA zachęca i zaprasza 
wszystkich mieszkańców i całą lokalna społeczność do zapoznania się z proponowanymi zmianami w 
Planie wyboru najemcy oraz do udziału w publicznej debacie, jednak udział w debacie publicznej nie 
jest konieczny do zgłaszania uwag.   
 

Termin i miejsce publicznej debaty:  

 24 marca, godz. 15:00: Edith Spurlock Sampson Apts, 2720 N Sheffield 

W okresie konsultacji społecznych mieszkańcy budynków komunalnych oraz inne osoby mogą 
zgłaszać uwagi do projektu Planu wyboru najemcy, Umowy najmu i innych dokumentów 
dotyczących lokalizacji North Sheffield Development.  Termin przyjmowania uwag upływa 10 
kwietnia 2020 r. 
   
Egzemplarze proponowanego projektu Planu wyboru najemcy (TSP), Umowy najmu i innych 
dokumentów dotyczących lokalizacji North Sheffield Development będą dostępne od 12 marca do 10 
kwietnia 2020 r. w następujących lokalizacjach: 

 Biura Administracyjne CHA i HCV    60 E Van Buren St 

 Centrum Inwestycji Rodzinnych (Family Investment Center, FIC)  4859 S Wabash St 

 Biuro Centralnej Rady Doradczej (Central Advisory Council Office)   243 E 32nd St 

 Biuro Regionalne HCV – Południe (HCV Regional Office – South)   10 W 35th St 

 Biuro Regionalne HCV – Zachód (HCV Regional Office – West)   2750 W Roosevelt Rd 

 LUCHA:        3541 W North Ave  
         1152 N Christiana Ave 

 Hiszpańska koalicja na rzecz mieszkalnictwa (Spanish Coalition for Housing):   
         Biuro Północ 1922 N Pulaski Rd  

 Biuro Południe 1915 S Blue Island  

         Biuro Płd.-Wsch.  9010 S Commercial 

 www.thecha.org 

http://www.thecha.org/
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Uwagi prosimy przesyłać drogą listowną, pocztą elektroniczną lub faksem na adres: 
Chicago Housing Authority 
Attention: North Sheffield Development Draft TSP & Lease  
60 E. Van Buren Street, 12

th
 Floor 

Chicago, IL  60605 
commentontheplan@thecha.org 
Faks 312. 913.7837 

 
W razie pytań dotyczących niniejszego zawiadomienia prosimy o kontakt z CHA pod numerem 312.913-7300.  

Aby w uzasadnionych przypadkach poprosić o zakwaterowanie, prosimy o kontakt pod numerem 312.913.7690. 
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. 


