
   

Projekt pt. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Marki na lata 2016-2025”  

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

U R Z Ą D  M I A S T A  M A R K I  
 

 
Urząd Miasta Marki 
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki 
Tel.: 22 7811003, Fax: 22 7811378, NIP: 1250018556, REGON: 000526009 
www.marki.pl, urzad.miasta@marki.pl 

KARTA ZGŁOSZENIA PROJEKTU  
DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MIASTA MARKI 

1 
Wnioskodawca   
(osoba/ podmiot  

zgłaszający projekt) 

Imię i nazwisko 

lub nazwa podmiotu: 

 

Adres: 
 

 

Tel.:  e-mail:  

2 Tytuł projektu: 

 

3 

Zakres planowanych 

działań:  
(krótki opis planowanych 

działań - zakres  niezbędnych 

robót budowlanych/ lista 

najważniejszych zakupów 

związanych z projektem) 

 

 

4 

Lokalizacja projektu 

(proszę wskazać adres, nr działki z nr obrębu  

lub obszar na którym projekt będzie realizowany) 

 

Czy wnioskodawca dysponuje nieruchomością/ 

terenem, gdzie będzie realizowany projekt?   
(proszę zaznaczyć właściwe) 

     

         TAK                NIE   

     

Jeżeli Wnioskodawca nie jest właścicielem terenu, 

na którym jest przewidziana realizacja projektu, 

proszę wskazać właściciela (o ile jest znany)  

 

5 Przewidywany termin realizacji: 

Rozpoczęcie (miesiąc / rok): 

Zakończenie (miesiąc / rok): 

6 

Partner  
Jeśli w realizacji zadania będzie uczestniczyć inny 

podmiot/osoba niż zgłaszający proszę wpisać kto, 

w przeciwnym wypadku proszę nie wypełniać 

 



7 

Opis stanu obecnego 

(Proszę wskazać problem do 

rozwiązania którego 

przyczyni się projekt oraz 

krótko opisać istniejącą 

infrastrukturę planowaną do 

wykorzystania w projekcie 

lub aktualny stan 

zagospodarowania terenu – 

jeśli dotyczy) 

 

Cel i efekty projektu 

(Jaki cel zostanie osiągnięty w 

wyniku realizacji projektu? 

Kto na tym skorzysta? Jakie 

materialne i niematerialne 

efekty przyniesie realizacja 

projektu?) 

 

8 

Szacunkowe koszty 

zadania w rozbiciu na 

lata (w tys. zł): 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

          

9 
Proponowane źródła 

finansowana 

Środki własne 

w tys. zł: 

 

Dotacja UE  

w tys. zł: 

 

Inne (np., kredyt) 

w tys. zł: 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb związanych z opracowaniem 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016 - 2025, zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

Mam świadomość, że zgłoszony projekt może, za zgodą Wnioskodawcy, zostać zmodyfikowany na 

etapie tworzenia LPR, a o umieszczeniu go w ostatecznej wersji dokumentu decydować będzie jego 

zgodność z ogólnymi założeniami i kierunkami działań przyjętymi w Programie. 

 

 

 

         

……………………………………………………. 

Podpis 

 
Kartę zgłoszenia projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Marki na lata 2016 – 2015 

można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Marki, Aleja Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki albo pocztą elektroniczną na adres michal.babicki@marki.pl 

 

Karty projektu proszę składać do dnia 19 sierpnia 2016 rok. 

mailto:michal.babicki@marki.pl

