Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym „WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne
w gminach”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”
DANE GMINY (wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić)
PIECZĘĆ URZĘDU GMINY

RODZAJ GMINY (zaznacz odpowiednie z listy)
☐Gmina Wiejska
☐Gmina Miejsko-Wiejska
☐Gmina Miejska
☐Miasto na prawach powiatu

WOJEWÓDZTWO

POWIAT

GMINA

SOŁECTWO

ADRES (ulica, nr budynku, kod pocztowy, poczta)

TELEFON

EMAIL

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY
OSOBA UPRAWNIONA DO REPREZENTOWANIA GMINY LUB OSOBA UPOWAŻNIONA
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON

EMAIL

WYDZIAŁ lub inna komórka organizacyjna

OSOBA DO KONTAKTÓW W ZWIĄZKU Z PROJEKTEM (w tym pełniąca nadzór nad przebiegiem konsultacji)
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON

EMAIL

WYDZIAŁ lub inna komórka organizacyjna

Czy gmina prowadziła pogłębione konsultacje społeczne dokumentów
planistycznych, tj. wykraczające poza zbieranie formalnych wniosków po
podjęciu uchwały inicjującej wyłożenie projektu dokumentu do publicznego
wglądu, zorganizowanie dyskusji publicznej, zbieranie formalnych uwag?
(zaznacz odpowiednie)

☐TAK

Czy gmina brała udział w projekcie realizowanym w latach 2016-2018 w ramach
konkursu nr POWR.02.19.00-IŻ.00-00-004/15 i otrzymała grant na
przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentów planistycznych?
(zaznacz odpowiednie)

☐ TAK

☐NIE

☐ NIE

DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANEGO DO POGŁĘBIONYCH
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU (wszystkie pola należy obowiązkowo wypełnić)
RODZAJ DOKUMENTU (zaznacz odpowiednie z listy)
☐Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
☐Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
☐Miejscowy Plan Rewitalizacji
PEŁNA NAZWA DOKUMENTU

SZCZEGÓŁY OPRACOWYWANIA DOKUMENTU (zaznacz odpowiednie z listy)
Data rozpoczęcia
prac lub planowane
rozpoczęcie prac:

☐Nowy dokument
☐Zmiana istniejącego dokumentu

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA DOKUMENT PLANISTYCZNY W GMINIE
IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

TELEFON

EMAIL

WYDZIAŁ lub inna komórka
organizacyjna

INFORMACJE O OBSZARZE, DLA KTÓREGO ZOSTANIE OPRACOWANY DOKUMENT PLANOWANIA
PRZESTRZENNEGO WYBRANY DO POGŁĘBIONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH PROJEKTU
(zaznaczone *pola należy obowiązkowo wypełnić)
TEREN OBJĘTY DOKUMENTEM – krótki opis*(max. 700 znaków)

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE OBSZARU – krótki opis (max. 500 znaków)

POTENCJALNE SYTUACJE KONFLIKTOWE/PROBLEMY ZWIĄZANE Z DOKUMENTEM PLANISTYCZNYM i/lub
TERENEM OBJĘTYM OPRACOWANIEM - jeśli stwierdzono (max. 500 znaków)

LINKI INTERNETOWE DO DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OPRACOWYWANYM DOKUMENTEM PLANISTYCZNYM
(np. uchwała, koncepcja zagospodarowania, inwentaryzacja)*

UZASADNIENIE WYBORU OBSZARU WYBRANEGO DO POGŁĘBIONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH ORAZ
OPIS DZIAŁAŃ DO TEJ PORY PODJĘTYCH (max. 500 znaków)

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW PUNKTUJĄCYCH REKRUTACJI określonych w
Regulaminie (zaznacz odpowiednie i wypełnij wykropkowane pola jeśli dotyczy)
Czy obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu jest w części
(minimum 60%) lub całości objęty rewitalizacją i/lub rekultywacją?
Jeśli tak, proszę podać w jakim stopniu wyrażonym w procentach.
Czy obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu obejmuje
w minimum 60% obszary istniejącej zabudowy mieszkaniowej z wielkiej płyty?
Jeśli tak, proszę podać w jakim stopniu wyrażonym w procentach.
Czy obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu obejmuje
w minimum 60% obszary zieleni miejskiej i/lub tereny cenne przyrodniczo?
Jeśli tak, proszę podać w jakim stopniu wyrażonym w procentach.
Czy obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu obejmuje
w minimum 60% tereny rolnicze z presją urbanizacji?
Jeśli tak, proszę podać w jakim stopniu wyrażonym w procentach.

☐TAK………….%
☐NIE
☐TAK………….%
☐NIE
☐TAK………….%
☐NIE
☐TAK………….%
☐NIE

STOPIEŃ POKRYCIA OBSZARU GMINY MIEJSCOWYMI PLANAMI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Proszę podać liczbę wydanych
pozwoleń na budowę na podstawie
warunków zabudowy w Gminie w
ostatnich 12 miesiącach licząc od dnia
składania formularza zgłoszenia do
projektu.

Proszę podać liczbę wydanych
pozwoleń na budowę na podstawie
MPZP w Gminie w ostatnich 12
miesiącach licząc od dnia składania
formularza zgłoszenia do projektu.

Czy obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu stanowi
przestrzeń publiczną (np. skwer, park, rynek, promenada, plac)?
Jeśli tak, proszę podać w jakim stopniu wyrażonym w procentach.

☐TAK………….%
☐NIE

Czy obszar objęty dokumentami planistycznymi zgłoszonymi do projektu był w ostatnich pięciu latach, licząc od dnia
składania formularza zgłoszenia do projektu przedmiotem opracowań analitycznych lub studialno-koncepcyjnych, np.
koncepcja zagospodarowania terenu, konkursy architektoniczno-urbanistyczne, oddolne inicjatywy społeczne (np. budżet
obywatelski/partycypacyjny)?
Jeśli tak, proszę wymienić rodzaj opracowania/inicjatywy i podać datę jego/jej wykonania.
☐TAK
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
☐NIE

Do formularza należy załączyć:
1.

Skan oświadczenia o spełnieniu kryteriów dostępu, na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, w tym
pisemną deklarację władz gminy, że nie będzie się ona ubiegać o inny grant w ramach niniejszego konkursu.

2.

W przypadku posiadania przez gminę uchwały lub uchwał w sprawie sporządzania/zmiany dokumentu
lub dokumentów planistycznych zgłaszanych do projektu – należy załączyć skan uchwały wraz z załącznikami.

3.

W przypadku składania zobowiązania, że uchwała o przystąpieniu do sporządzania/zmiany dokumentu
lub dokumentów planistycznych zostanie podjęta w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia przez władze gminy
deklaracji udziału w projekcie – należy załączyć informacje wskazujące proponowane granice obszarów, które
będą objęte ustaleniami tego dokumentu lub dokumentów:
▪

jeśli gmina planuje podjęcie prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy lub jego zmianą – należy opisać, jakie kierunki zagospodarowania przestrzennego
zostaną przyjęte w tym dokumencie,

▪

jeśli gmina planuje podjęcie 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.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie grantowym
„WSPÓLNA PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”.

...............................................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania gminy1

1

W przypadku podpisania oświadczenia przez osobę upoważnioną należy załączyć skan aktualnego pełnomocnictwa.

KLAZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, Beneficjent Projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER), tj. Fundacja
Sendzimira, ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki, w imieniu Administratora, informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres emailowy: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl
lub pisemnie przekazując korespondencje na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

3.

Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu, na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu nr POWR.02.19.00-00-KP05/18, beneficjentowi realizującemu tj. Fundacji Sendzimira
z siedzibą przy ul. Wiarusa 11/3, 32-087 Zielonki, tel.: 22 350 67 68, adres e-mail: office@sendzimir.org.pl oraz
podmiotom, które na zlecenie beneficjenta będą uczestniczyć w realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER). Dane osobowe zawarte w formularzu mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i
audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014–2020.

4.

Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i
Rozwój odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
a)

b)

c)

d)

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE.L.2013.347.320 z późn. zm.),
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006
(Dz. Urz. UE.L.2013.347. 470), oraz załącznika I i II do tego rozporządzenia;
rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe
przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014).
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014–2020.

5.

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu „WSPÓLNA
PRZESTRZEŃ – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, w szczególności potwierdzenia
kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz
działań informacyjno-promocyjnychw ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014–2020.

6.

Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym mowa w pkt. 4. Konsekwencje niepodania
danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014–2020.

7.

Dane osobowe podane w formularzu mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym
prawem.

8.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4, do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

9.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podanych formularzu osobom, których dane dotyczą, przysługują
następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania.

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, osobom, których dane dotyczą,
przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą
profilowane.
12. Dane osobowe zawarte w formularzu nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

