
 

Fiszka projektowa 
dla Programu Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2016-2023 

 
Prace nad Programem Rewitalizacji Miasta Ząbki na lata 2016-2023 znajdują się w fazie opracowywania 

konkretnych propozycji działań (projektów), które będą podejmowane w ramach tego program w najbliższych 

latach. Prosimy zatem wszystkie osoby i instytucje oddane sprawie poprawy jakości życia w naszej gminie 

o aktywne włączenie się do Programu i opisanie swojego pomysłu, propozycji projektu do Programu Rewitalizacji 

(zgodnie z zaproponowaną poniżej fiszką projektową). Zgłoszony projekt będzie wzięty pod uwagę i rozważony 

do włączenia do Programu Rewitalizacji. Wobec faktu, iż Program Rewitalizacji stanowi wynik propozycji, 

pomysłów wszystkich partnerów biorących udział w procesie rewitalizacji, niezbędne jest zebranie dobrych 

pomysłów na projekty. Prosimy o zwięzłe opisy i podanie dokładnych danych do kontaktu - Zespół 

ds. Rewitalizacji podejmie z Państwem współpracę.    

1. Fiszka projektowa 
Nazwa planowanego działania 

(Nazwa projektu powinna precyzyjnie wskazywać przedmiot 

działania) 

 

Cel projektu 

(np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa 

jakości życia, poprawa estetyki) 

 

 

Opis stanu istniejącego  

Lokalizacja projektu/adres  

Szczegółowy adres  

(jeśli projekt dotyczy konkretnego adresu) 
 

Czy projekt realizowany będzie 

w partnerstwie? 

Tak/nie- Jeśli tak- podać dane kontaktowe partnera 

 

Etapy działania wraz 

z czasem realizacji  

(Jakie są najważniejsze działania, które musza zostać podjęte, 

aby projekt został zrealizowany? - proszę wskazać czas 

realizacji projektu?) 

 

 

Typ projektu 

(społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy, 

mieszany) 

 

Nakłady do poniesienia, źródła 

finansowania 

(proszę podać szacunkowe koszty realizacji projektu, jakie są 

oczekiwane źródła finansowania, np. prywatne, publiczne – ze 

środków budżetu gminy, publiczne – ze środków funduszy UE, 

inne) 

 



 

Oczekiwane rezultaty 

(Konkretne wskaźniki realizacji projektu -np. powierzchnia, 

liczba i inne). 

 

W przypadku kilku planowanych projektów/przedsięwzięć prosimy o powielenie powyższej tabeli. Niniejszą 
fiszkę należy dostarczyć osobiście lub listownie do Urzędu Miasta Ząbki- Biura obsługi interesanta UM Ząbki 
(pok.nr 6) do dnia 18.11.2016 r. 

 

2. Informacje o zgłaszającym 
 

Imię i nazwisko* 

 

 

E-mail* 

 

 

Tel/Fax 

 

 

Wyrażam opinię jako* 

 osoba prywatna 

 reprezentacja następującej 

instytucji……………………………………………………............................... 

 

Adres Korespondencyjny* 

 

 

*Wypełnienie obowiązkowe 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla 

potrzeb przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: Program Rewitalizacji dla Miasta 
Ząbki na lata 2016-2023, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).                
 

Data, podpis……………………………….………………. 

INFORMACJE DODATKOWE 

 Fiszka projektowa będzie podstawą do ujęcia pomysłu (projektu) w Programie Rewitalizacji 

 Na kolejnym etapie tworzenia Programu Rewitalizacji zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod 

kątem zgodności z celami Programu i możliwości realizacji 

 W przypadku konieczności dokonania uzupełnień lub korekt zgłoszonego pomysłu, ze Zgłaszającym 

skontaktują się pracownicy Urzędu Miasta Ząbki  

 Projekty zaakceptowane do Programu Rewitalizacji zostaną wpisane na listę planowanych 

podstawowych przedsięwzięć lub w inny sposób ujęte w tym programie, po wcześniejszych ustaleniach 

ze Zgłaszającym 

 Każdy Zgłaszający który złożył wypełnioną fiszkę projektową zostanie powiadomiony, czy i w jakiej 

formie jego propozycja została uwzględniona 

Wszystkim składającym fiszki projektowe do Programu Rewitalizacji dla Miasta Ząbki na lata 2016-2023 - 

serdecznie dziękujemy za zainteresowanie. 

 


