ANKIETA ZGŁOSZENIOWA
I. DANE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Nazwa
Adres
tel.
tel./fax
NIP:
REGON:
Osoba upoważniona do
reprezentowania:
Dane osoby do
kontaktu:
- imię, nazwisko
- pełniona funkcja
- tel.
- e-mail

II. KRYTERIA DOPUSZCZAJĄCE
Ja niżej podpisany/a …………………………………………… oświadczam, że Gmina
…………..…………………….………….. :
a) *
posiada obecnie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych, na
dowód czego załączam xero wskazanej powyżej uchwały.
przyjmie uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia dokumentów planistycznych nie później niż
w ciągu 2 miesięcy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa
w projekcie.
oraz znajduje się na wczesnym etapie konsultacji, tzn. w okresie od przyjęcia uchwały
o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany (lub podejmie
powyższą uchwałę ciągu 2 m-cy od czasu złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa
w projekcie), a sporządzeniem projektu tego dokumentu i wystąpieniem o opinię do gminnej
komisji urbanistyczno-architektonicznej.

………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej)
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* niewłaściwe skreślić

III.
Lp.
1.a

1.b

2.

3

4
5

KRYTERIA MERYTORYCZNO-STRATEGICZNE
Kryterium

Dane jednostki samorządu
terytorialnego

Punktacja
(wypełnia FIM)

Stopień (procent) pokrycia obszaru
gminy
miejscowym
planami
zagospodarowania
przestrzennego ……………………………%
wynosi:
Odsetek wydanych pozwoleń na
budowę związanych z działalnością
inwestycyjną
(w
stosunku
do ……………………………%
wszystkich
wydanych
pozwoleń)
w ciągu ostatnich 3 lat wynosi:
Odsetek projektów planów, których czas
sporządzania jest dłuższy niż 3 lata / np.
w
sytuacji
przedłużających
się ……………………………%
lokalnych konfliktów/ wynosi:
Przeznaczenie
obszarów
objętych
dokumentami planistycznymi, których
dotyczyć będą konsultacje.

W ilu etapach projektu chcieliby
Państwo wziąć udziału?
Akceptuję zapisy zawarte w umowie
o powierzenie grantu, której wzór
stanowi załącznik nr. 2 do Ankiety
zgłoszeniowej.

tylko w I etapie
zarówno w I jak i II etapie
TAK

NIE

*zaznaczyć właściwe

………………………………………….
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(podpis osoby upoważnionej)
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