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Jeśli jesteś byłym najemcą z programu 10/1/99 CHA, który chce skorzystać z prawa do powrotu, 
prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.  

Roboczy Plan Doboru Najemców (TSP, Tenant Selection Plan), umowy najmu oraz inne dokumenty, 
które będą miały zastosowanie do lokali mieszkalnych w Levy House są dostępne do wglądu i 
komentarza. 

Levy House to nieruchomość dla seniorów znajdująca się na terenie gminy Rogers Park, Chicago, IL.  
Budynki realizowane w ramach tego przedsięwzięcia będą dostępne dla kwalifikujących się 
najemców z programu 10/1/1999, którzy nie skorzystali jeszcze ze swojego prawa do powrotu 
zgodnie z Umową o Prawach do Przeniesienia, jak i dla kwalifikujących się wnioskodawców w 
ramach Kuponu Projektowego (PBV, Project Based Voucher). Chicago Housing Authority (CHA) w 
celu udostępnienia dodatkowych przystępnych cenowo możliwości mieszkaniowych w Rogers Park 
opracowało w porozumieniu z deweloperem TSP i umowy najmu do użytku w Levy House. 

Trzydziestodniowy okres na zgłaszanie uwag publicznych do CHA rozpoczyna się dnia 16 kwietnia, a 
kończy się dnia 15 maja 2020 r.  Ze względu na Covid 19 Chicago Housing Authority zawiesiło 
wszystkie publiczne spotkania. Zamiast publicznego wysłuchania uwag prosimy o przesyłanie 
komentarzy drogą elektroniczną na adres commentontheplan@thecha.org. Wszystkie uwagi 
muszą wpłynąć do dnia 15 maja 2020 r.    

TSP, umowa najmu i inne dokumenty dotyczące Levy House będą dostępne na stronie 
internetowej CHA od 16 kwietnia do 15 maja 2020 r. pod adresem 
https://www.thecha.org/about/plans-reports-and-policies/proposed-policies-out-public-comment. 
Jeśli potrzebujesz pomocy tłumacza prosimy o pozostawienie wiadomości głosowej pod numerem 
telefonu 1-844-948-1031 lub przesłanie prośby pocztą e-mail na adres chala@thecha.org 
 
Listy, e-maile lub faksy z komentarzami prosimy przesyłać na adres:  
Chicago Housing Authority  
Attention: Levy House Draft TSP & Lease   
60 E. Van Buren Street, 12th Floor  
Chicago, IL  60605  
commentontheplan@thecha.org  
Faks 312. 913.7837   
 
  
 

Jeśli mają Państwa pytania dotyczące niniejszego komunikatu, 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. 


