Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe

KARTA ZADANIA / PRZEDSIĘWZIĘCIA / PROJEKTU:

1. Informacje o zgłaszającym:

Imię i nazwisko /
Nazwa organizacji

Dane kontaktowe
(adres, e-mail lub
telefon)

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól

ZADANIE
Obszar rewitalizowany (sołectwo / dzielnica), którego dotyczy zadanie / projekt:
Obszar funkcjonalny Jezior Skępskich*
Wioska
Inny
Tytuł zadania / projektu:

Lokalizacja zadania / projektu (ulica, budynek, działka geodezyjna, których dotyczy zadanie):

Opis zadania / projektu
1) Stan istniejący (jak obecnie wygląda sytuacja, problem, na które zadanie ma odpowiadać):

2) Koncepcja zadania (krótka charakterystyka zadania):

3) Cel zadania (do osiągnięcia jakich celów ma doprowadzić realizacja zadania):

4) Zakres prac (jakie konkretne działania w ramach zadania należy podjąć):

5) Planowane koszty (proszę podać koszty łącznie oraz szczegółowe koszty w rozbiciu na
działania zgodnie z pkt. 4):

6) Efekt zadania (jakie korzyści przyniesie realizacja zadania, jakie problemy zostaną
rozwiązane):

7) Wskaźniki (jak zmierzyć realizację projektu w odniesieniu do efektów określonych w pkt.
5):

Oddziaływanie zadania / projektu:
sfera społeczna
sfera gospodarcza
sfera przestrzenno – funkcjonalna
sfera środowiskowa
sfera techniczna

Odpowiedzialność (podmiot / instytucja, który zadanie powinien realizować):

Partnerzy w realizacji (podmioty / organizacje, które będą współpracować przy realizacji
zadania):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w ninijeszej karcie zadania
dla potrzeb związanych z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy
Skępe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016
r. poz. 922).
Mam świadomość, że zgłoszenie projektu do LPR może skutkować potrzebom jego modyfikacji
zgodnie z założeniami kierunków działań przyjętych w dokumencie LPR oraz możliwym jego
upublicznieniem.

………………………………………………………………
podpis

Kartę zgłoszenia projektu można dostarczyć podczas konsultacji lub do siedziby Urzędu Miasta i
Gminy w Skępem pod adres ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, p. nr 13 osobiście lub wysłać pocztą
tradycyjną na adres gminy lub pocztą elektroniczną (skanowanie z podpisem) na adres email:
rewitalizacja@skepe.pl.

* Obszar funkcjonalny Jezior Skępskich zamyka się w następujących granicach:
1. granica południowa – południowa granica miasta
2. granica zachodnia – zachodnia granica miasta
3. granica północna – południowa linia zabudowy ulicy Klasztornej, południowa linia zabudowy ulicy Al. 1 Maja,
wschodnia linia zabudowy od ulicy Spacerowej i Strumykowej, południowa linia zabudowy od ulicy Kościelnej i
części ulicy Sierpeckiej, północna linia zabudowy od ulicy Płockiej
4. granica wschodnia – wschodnia granica miasta.
Obszar ten obejmuje ulice: Aleja Spacerowa, Czeremchowa, Jaśminowa, Jeziorna, Kujawska, Kwiatowa, Malinowa,
Okopowa, Plażowa, Płocka, Rybacka, Sportowa, Storczykowa, Strumykowa, Widok, Wymyślińska, Zielona.

