
 

Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru 

FORMULARZ NABORU 

DO PROJEKTU GRANTOWEGO - wzór 

„Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym – II edycja”  

(POWR.02.19.00-00-KP28/15) 

 

 

1. Nazwa gminy:  

 

2.             Adres pocztowy wraz z kodem pocztowym: 

 

3. Województwo: 

 

4. Typ gminy: 

 

a. miejska 

a. miejsko-wiejska 

b.  wiejska 

 

5.             Czy wnioskodawca jest miastem na prawach powiatu? 

a. tak 

b. nie 

 

6. Tytuł uchwały zgłaszanej do objęcia konsultacjami społecznymi i uzyskania grantu na  

              ten cel: 

                           ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Data podjętej uchwały …………………………………………………………………… 

 

8.          Uchwała dotyczy: 

a. sporządzenia nowego dokumentu planistycznego 

b. zmiany sporządzonego wcześniej dokumentu planistycznego 

 

9. Proszę zaznaczyć etap na jakim aktualnie się znajduje procedura planistyczna  

             zgłaszanego do objęcia grantem dokumentu planistycznego: 

 

a. etap pomiędzy podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia /zmiany 

dokumentu planistycznego a składaniem ustawowych wniosków 

b. etap składania ustawowych wniosków (termin od …….…do…………) 

c. etap po złożeniu ustawowych wniosków a przed przekazaniem dokumentu do 

zaopiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną 



 

d. etap przekazania dokumentu do zaopiniowania komisji urbanistyczno – 

architektonicznej, 

e. rozpoczęty etap opiniowania i uzgodnień 

f. etap po uzgodnieniach a przed wyłożeniem dokumentu do publicznego wglądu 

g. etap wyłożenia dokumentu planistycznego do publicznego wglądu (termin 

od……do…..) 

 

10.          Gmina zgłasza się do realizacji w ramach grantu: 

 

a. pierwszego etapu konsultacji społecznych rozumianego jako okres pomiędzy 

podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia/zmiany dokumentu 

planistycznego do przekazania projektu dokumentu komisji urbanistyczno – 

architektonicznej   

b. drugiego etapu konsultacji społecznych rozumianego jako okres pomiędzy 

wyłożeniem projektu dokumentu planistycznego do publicznego wglądu a 

przekazaniem uzgodnionego projektu dokumentu planistycznego radzie gminy 

do uchwalenia 

c. pierwszego i drugiego etapu konsultacji społecznych 

11. Powierzchnia Gminy w (ha) ……………………………………………….. 

 

12.        Powierzchnia Gminy objęta zatwierdzonymi planami w (ha) na dzień składania  

              formularza naboru…………………………………………… 

 

13.          Ogólna liczba aktualnie sporządzanych w Gminie planów miejscowych …………… 

 

14.          Czy przystąpienie do sporządzenia dokumentu planistycznego wynika z  

                wniosku/wniosków o jego sporządzenie skierowanych do Gminy? 

a. tak 

b. nie 

c. z innych powodów………. 

 

15.  Czy ustalenia projektu dokumentu planistycznego będą dotyczyły/dotyczą  

              przekształcenia przestrzeni publicznych/inwestycji celu publicznego? (dotyczy mpzp) 

 

16.         Czy w obszarze objętym planem wydano decyzje o warunkach zabudowy? (pytanie  

               dotyczy mpzp) 

 

17.         Czy w obszarze objętym planem przeważają grunty prywatne czy publiczne? (dotyczy  

               mpzp) 

 

18.         Czy do projektu dokumentu planistycznego na etapie aplikowania o grant zgłoszono  

               formalne lub nieformalne wnioski? 

 

 

 

 



 

 

19.         Czy Gmina ma już podpisaną umowę z wykonawcą przedmiotowego dokumentu  

               planistycznego? 

a. tak 

b. nie 

c. dokument planistyczny nie będzie sporządzany przez zewnętrznych ekspertów 

  

20. Czy Gmina posiada harmonogram prac nad przedmiotowym dokumentem  

             planistycznym? (w przypadku odpowiedzi “tak” harmonogram należy dołączyć do  

             dokumentów aplikacyjnych w sprawie grantu)  

a. tak 

b. nie 

 

21.         Czy Gmina przeprowadza cykliczne konsultacje społeczne? 

a. tak 

b. nie 

22. Czy w Gminie są wyznaczone osoby do prowadzenia procesów konsultacyjnych? 

a. tak 

b. nie 

 

23. Jakie formy konsultacji społecznych są przez Gminę stosowane: 

a. spotkania wójta/burmistrza z mieszkańcami 

b. otwarte, moderowane spotkania z mieszkańcami 

c. spotkania z sołtysami 

d. punkty konsultacyjne 

e. badania ankietowe 

f. rozmowy indywidualne 

g. warsztaty konsultacyjne 

h. konsultacje mailowe 

i. inne………... 

 

24.         Czy w Gminie prowadzone były procesy konsultacyjne dokumentów planistycznych  

              wykraczające poza ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania  

              przestrzennym? 

a. tak 

b. nie 

  

25. Kto w Gminie prowadzi dyskusje publiczne zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o  

              planowaniu i zagospodarowania przestrzennym? 

a. osoby zajmujące się w Gminie planowaniem przestrzennym 

b. osoby zajmujące się w Gminie konsultacjami społecznymi 

c. zewnętrzni eksperci 

 

 

 



 

 

26.         Czy osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym w Gminie biorą udział w  

              konsultacjach społecznych? 

a. tak. 

b. nie 

 

27.        Imię i nazwisko oraz funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania Gminy –  

             podpisującej formularz naboru …………………………………………………………………………………. 

 

 

28. Dane osoby do kontaktu na etapie prowadzonego naboru (imię, nazwisko, funkcja,  

              telefon, e-mail) …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

       ………………..…………………………. 
          Podopis osoby uprawnionej do reprezentowania Gminy 

 

 

 


