
 

 

 

 

Lista sprawdzająca do zgłoszenia udziału w  projekcie „Rewitalizacja Podwórek w Ostródzie” 

 

L.p. Wymóg Opis sposobu oceny spełnienia wymagań TAK NIE UWAGI 

1.  Zgłoszenie zostało dokonane 

na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 1 do zasad  

Weryfikuje Referat Rozwoju Lokalnego na podstawie złożonego 

formularza 
   

2.  Formularz został wypełniony 

w całości  

Weryfikuje Referat Rozwoju Lokalnego na podstawie danych 

zawartych w złożonym  formularzu 
   

3.  Zgłoszenie wpłynęło w 

terminie naboru zgłoszeń 

Weryfikuje Referat Rozwoju Lokalnego za pomocą daty wpływu na 

formularzu 
   

4.  Do formularza zgłoszenia  

dołączono mapę z określeniem 

granic podwórka 

Weryfikuje Referat Rozwoju Lokalnego na podstawie złożonego 

formularza wraz z załącznikiem graficznym    

5.  Do formularza zgłoszenia 

dołączono listę aktywnych 

mieszkańców 

zaangażowanych w realizację 

projektu „Rewitalizacja 

podwórek w Ostródzie” 

podpisaną minimum przez 5 

osób 

Weryfikuje Referat Rozwoju Lokalnego na podstawie złożonego 

formularza wraz z listą mieszkańców 

   

6.  Przestrzeń wskazana w 

formularzu ma cechy 

przestrzeni publicznej, tzn. jest 

ogólnodostępna, nie jest 

ogrodzona i może służyć 

zaspokajaniu potrzeb 

Weryfikuje Referat Rozwoju Lokalnego na podstawie załączników do  

złożonego formularza i/lub na podstawie wizji terenowej  

   

Załącznik nr 2 do Zasad udziału mieszkańców 

Ostródy w projekcie „Rewitalizacja podwórek 

w Ostródzie”    

Zgłoszenie nr …………… 

Adres: ul. ……………. 

nr działki ………….. obr. …………… 



mieszkańców, poprawie 

jakości ich życia oraz sprzyjać 

nawiązywaniu kontaktów 

społecznych  

7.  
Nieruchomość stanowiąca 

własność Gminy Miejskiej 

Ostróda nie jest przeznaczona 

do sprzedaży i nie stanowi 

przedmiotu umowy 

najmu/dzierżawy w zakresie 

uniemożliwiającym udział w 

projekcie 

Weryfikuje Referat Rozwoju Lokalnego oraz Wydział Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

   

8.  
Nieruchomość stanowiąca 

własność Gminy Miejskiej 

Ostróda  nie będzie 

przedmiotem inwestycji 

zaplanowanej w WPF dla 

miasta Ostróda, która może 

uniemożliwić 

zagospodarowanie tej 

nieruchomości zgodnie z 

zasadami projektu 

„Rewitalizacja podwórek w 

Ostródzie”  

Weryfikują komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ostródzie i 

miejskie jednostki organizacyjne 

   

9.  
Przeznaczenie wskazanej 

nieruchomości w mpzp, 

studium lub innych  

dokumentach/programach 

/opracowaniach dotyczących 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta, jest 

zgodne z zasadami projektu 

„Rewitalizacja podwórek w 

Ostródzie” 

Weryfikują komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ostródzie i 

miejskie jednostki organizacyjne 

   

 

Uwagi: 


