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Załącznik 1 

 

Formularz zgłoszeniowy 

dla gmin, które ubiegają się o grant i wsparcie merytoryczne w projekcie realizowanym przez 
Fundację Kultury Przestrzeni "Zobaczyć na nowo" pn: „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do 
prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze 
zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” realizowany w 
ramach konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i 
Rozwoju. 

 

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza). Zgłoszenia można wypełnić on-line lub przesyłać 
skan wypełnionego i podpisanego formularza mailem na adres: biuro@zobaczycnanowo.pl w terminie 
od 25.06.2019 do 10.07.2019 (do godz. 23:59).  O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego otrzymania 
przez Fundację. 

 

 

DANE GMINY DEKLARUJĄCE UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

Pełna nazwa instytucji 

 

Pełny adres instytucji: 

Ulica  
Nr 
domu 

 Nr lokalu  

Kod pocztowy  Miejscowość  

Województwo  

Typ gminy 
 wiejska 

 miejsko-wiejska 

 miejska 

Czy w gminie jest podjęta uchwała o sporządzeniu planu zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego lub gmina podejmie uchwałę o sporządzeniu planu 
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji 

 tak 

 nie 

Nr uchwały o sporządzeniu MPZP lub SUiKZP  

Stopień pokrycia gminy miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego (%) 

 

Liczba wydanych pozwoleń na budowę w latach 
2014-1018 

 

Jak długo w gminie trwała procedura planistyczna 
do czasu podjęcia uchwały? 

 nie dotyczy 

 do 3 lat 

 powyżej 3 lat 

mailto:biuro@zobaczycnanowo.pl


 

2 
 

Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie 
opracowywanych powyżej 3 lat od podpisania 
umowy z projektantem  

 

Jaka jest powierzchnia wszystkich mpzp obecnie 
opracowywanych  od podpisania umowy z 
projektantem 

 

Liczba  wszystkich mpzp obecnie opracowywanych 
powyżej 3 lat od podpisania umowy z 
projektantem 
 

 

Liczba  wszystkich mpzp obecnie opracowywanych 
od podpisania umowy z projektantem 

 

Czy obszar, dla którego gmina planuje 
sporządzenie dokumentu planistycznego 
obejmuje: 

 obszar rewitalizacji 

 obszar objęty ochroną krajobrazu i 
przyrody  

 obszar zabytkowy      

 obszar poprzemysłowy  

 obszar objęty Specjalną Strefę 
Ekonomiczną  

 obszar objęty planowanymi inwestycjami 
celu publicznego 

Etap konsultacji 
 Etap I 

 Etap II 

Czy gmina uczestniczyła w ramach pierwszego 
konkursu na wzmocnienie procesu konsultacji 
społecznych w obszarze planowania i 
zagospodarowania przestrzennego nr 
POWR.02.19.00-IZ.00-00-
004/15
  

 tak 

 nie 

Dane kontaktowe: 

Koordynator projektu ze strony gminy  

Telefon kontaktowy Koordynatora  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) 
Koordynatora 

 

Pracownik odpowiedzialny za proces konsultacji 
dokumentu planistycznego  

 

Telefon kontaktowy Pracownika  

Adres poczty elektronicznej (e-mail) Pracownika  

 

Załączniki, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:  
● Załącznik 1. Deklaracja uczestnictwa 
● Załącznik 2a. Kopia uchwały lub uchwał w sprawie sporządzania /zmiany dokumentu lub 

dokumentów planistycznych wraz z załącznikami (w przypadku uchwały lub uchwał 
dotyczących sporządzenia / zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
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także wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, zawierające ustalenia dla obszaru podejmowanego planu miejscowego)  
 
lub Załącznik 2b. wypełniony formularz zobowiązania do podjęcia takiej uchwały lub 
uchwał w ciągu 3 miesięcy, licząc od daty deklaracji ze wskazaniem proponowanych granic 
obszarów, które będą w przyszłości objęte ustaleniami tego dokumentów lub dokumentów:  
− w przypadku planowanego podjęcia prac nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego zmianą – opisanie, jakie kierunki 
zagospodarowania przestrzennego zostaną przyjęte w tym dokumencie,  

− w przypadku planowanego podjęcia prac nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego lub jego zmianą – wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, zawierające ustalenia dla obszaru 
podejmowanego planu miejscowego.  

 
Wymagane załączniki powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do 
reprezentowania gminy.  
 
 
 
 
 
 

______________________ 
(podpis osoby upoważnionej  
do reprezentowania gminy) 

 


