Załącznik nr. 3 do Regulaminu

04.11.2016 R.

Wniosek o wpis/wykreślenie1
do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego2
Gmina składająca wniosek
Powiat
Tytuł programu rewitalizacji
Data przyjęcia/uchylenia 3 programu
rewitalizacji przez radę gminy
(dzień/miesiąc/rok)
oraz nr uchwały

MIASTO WĘGRÓW
WĘGROWSKI
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WĘGROWA DO ROKU 2020

26/10/2016, UCHWAŁA NR XXV/158/2016

Czy program rewitalizacji został
aktualizowany (jeśli tak proszę wskazać PROGRAM AKTUALIZOWANY, DATA PRZYJĘCIA PROGRAMU PO RAZ
datę przyjęcia przez radę gminy po raz PIERWSZY 14/11/2005
pierwszy)

Podstawa prawna przygotowania
programu rewitalizacji
(ustawa o samorządzie/ ustawa o
rewitalizacji 4 )

USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINNYM

Obszar objęty programem rewitalizacji
73 HA, 2,1 % POWIERZCHNI GMINY
(w ha oraz % powierzchni gminy)
Odsetek osób zamieszkałych na obszarze
objętym programem rewitalizacji
27,3 % LUDNOŚCI GMINY
(w %mieszkańców gminy ogółem) 5
Decyzja RDOŚ zgodnie z art. 46 oraz 47
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i PISMO OD REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
jego ochronie, udziale społeczeństwa w NR WOOŚ-I.410.644.2016.JD Z DNIA 21.10.2016 R.
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko

Prawdziwość danych zawartych we Wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem

[czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku]
Wymagane załączniki (należy dołączyć do wniosku):
1 Program rewitalizacji.
Uchwała rady Gminy o przyjęciu programu rewitalizacji. W przypadku gdy podstawą prawną PR jest ustawa o
2 rewitalizacji należy dołączyć wszystkie uchwały Rady Gminy w zakresie obszarów zdegradowanych i obszarów
3 Wersja elektroniczna (np. CD) z Program rewitalizacji.

1 Niewłaściwe wykreślić.

2 Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami)
3 Ibidem 1

4 Należy wskazać główną podstawę prawną tj. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), lub

art.14-24 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 353).

5 Zgodnie z Art. 25. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz.U. 2016 poz. 380 z późn. zm.) - Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest

miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

