BIAŁYSTOK

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w biurze projektu osobiście lub przesyłką listową

I. Dane jednostki samorządu terytorialnego
Nazwa:
Adres

Ulica i nr lokalu:
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Powiat:

Tel.

e-mail:

NIP:

Osoba upoważniona do reprezentowania:
Dane
osoby do
kontaktu

Imię i nazwisko

Pełniona funkcja

Tel.

e-mail

II. Kryteria dostępu

Ja niżej podpisany/-a ...................................................…………………………………………………
oświadczam, że gmina ...................................................…………………………………………… :

Kryterium 1
 posiada uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych (lub ich zmian)
oraz znajduje się na wczesnym etapie konsultacji, tj. przed sporządzeniem projektu takich
dokumentów.
 przyjmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentów planistycznych (lub ich zmian)
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
……………………………………………………
/Podpis osoby upoważnionej/
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Kryterium 2
 posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 nie posiada obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
……………………………………………………
/Podpis osoby upoważnionej/

Kryterium 3
 posiada uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych
 przyjmie uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych nie później niż w ciągu
3 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie.
……………………………………………………
/Podpis osoby upoważnionej/

Kryterium 4
 posiada uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przypadkach innych
spraw ważnych dla gminy.
 przyjmie uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w przypadkach innych
spraw ważnych dla gminy nie później niż w ciągu 6 miesięcy od czasu złożenia przez władze
gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie.
……………………………………………………
/Podpis osoby upoważnionej/

III. Kryteria strategiczne (różnicujące)
Lp.

kryterium

1

Typ gminy

2

Pokrycie powierzchni gminy dokumentami
planistycznymi

Prowadzona działalność inwestycyjna
wyrażona w liczbie wydanych pozwoleń na
budowę na 1000 mieszkańców (za ostatni
rok dla którego dostępne są dane)

Dane
(właściwe zaznaczyć)

 wiejska
 miejska
 miejsko-wiejska
 do 3%
 od 3% do 10%
 od 10% do 40%
 zmiana planu obowiązującego
dla całej gminy
 poniżej 15
 powyżej 15
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Ilość
punktów
(wypełnia
NOT)
X
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3

występujące powierzchniowe formy
ochrony przyrody

4

konsultacje będą dotyczyły obszaru, dla
którego przedłużająca się procedura
planistyczna nie była dotąd finalizowana
(w okresie 3 lat od przyjęcia uchwały
intencyjnej)
konsultacje będą dotyczyły terenu, dla
którego (zgodnie z uwarunkowaniami)
winny być wprowadzone ustalenia
zapobiegające niekontrolowanemu
rozpraszaniu się zabudowy i
zabudowywaniu gruntów rolnych i leśnych

5

 powyżej 30% gminy
 20% do 30% gminy
 poniżej 20% gminy
 tak
 nie
 tak
 nie

Jednostka samorządu terytorialnego jest zainteresowana udziałem w (zaznaczyć właściwe):
 pierwszym etapie konsultacji
 w dwóch etapach konsultacji
Ja niżej podpisany/-a ……………………………………………………………… oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie

http://bialystok.enot.pl/projekty/item/1-konsultacje-dokumentow-planistycznych-wpodlaskich-gminach i akceptuję jego zapisy, w szczególności zapisy zawarte we wzorze
umowy o powierzenie grantu stanowiącym Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji
2. Zostałem poinformowany o dofinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Dane zawarte w niniejszym zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą. W przypadku
zaistniałych zmian zobowiązuję się do powiadomienia i zaktualizowania danych w biurze
projektu.
4. Gmina, którą reprezentuję nie ubiega się oraz w przypadku zakwalifikowania się do udziału
w projekcie, nie będzie ubiegać się o grant w innych projektach finansowanych w ramach
konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15

……………………………………………………
/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………

/Pieczęć jst oraz podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do reprezentowania
jednostki samorządu terytorialnego/

BIURO PROJEKTU:
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 2,
tel./fax. 85 742 12 12, e-mail: biuro@bialystok.enot.pl

