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Urząd Miasta Płocka
Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
Stary Rynek 1, 09-400 Płock

WNIOSEK 
o aktualizację przedsięwzięcia rewitalizacyjnego ujętego

w Płockim Programie Rewitalizacji

wnoszę o aktualizację przedsięwzięcia ujętego na liście A – przedsięwzięcia podstawowe
(należy wypełnić Część A i F)1

wnoszę o aktualizację przedsięwzięcia ujętego na liście B – pozostałe przedsięwzięcia
(należy wypełnić Część B i F)1

wnoszę o przeniesienie na listę A przedsięwzięcia ujętego na liście B
(należy wypełnić Część C i F)1

wnoszę o przeniesienie na listę B przedsięwzięcia ujętego na liście A
(należy wypełnić Część D i F)1

wnoszę o wykreślenie przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji
(należy wypełnić Część E i F)1

CZĘŚĆ A – aktualizacja przedsięwzięcia ujętego na liście A pod nazwą2 

Proszę o wskazanie zmian do wprowadzenia w opisie przedsięwzięcia ujętego w Programie 
Rewitalizacji. Proszę o wypełnienie tych rubryk, których dotyczy aktualizacja.

1. Nazwa przedsięwzięcia 

2. Lokalizacja/miejsce realizacji przedsięwzięcia

3. Opis planowanych działań/zadań



4. Podmiot realizujący przedsięwzięcie

5. Okres realizacji

6. Szacowana wartość całkowita

Źródła finansowania Kwota w złotych

Środki własne

Budżet Miasta Płocka

środki unijne – jakie ……………………………..……..

Inne zewnętrzne – jakie .……………………………………...

7. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów 
rewitalizacji

8. Przedsięwzięcia komplementarne



CZĘŚĆ B – aktualizacja przedsięwzięcia ujętego na liście B pod nazwą2 

Proszę o wskazanie zmian do wprowadzenia w opisie przedsięwzięcia ujętego w Programie 
Rewitalizacji. Proszę o wypełnienie tych rubryk, których dotyczy aktualizacja.

1. Nazwa przedsięwzięcia

2. Lokalizacja/miejsce realizacji

3. Opis planowanych działań/zadań

4. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

5. Wpływ przedsięwzięcia na realizację celów Programu Rewitalizacji



CZĘŚĆ C – przeniesienie na listę A przedsięwzięcia ujętego na liście B pod nazwą2 

Proszę o wskazanie zmian do wprowadzenia w opisie przedsięwzięcia ujętego w Programie 
Rewitalizacji. Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk.

1. Nazwa przedsięwzięcia

2. Lokalizacja/miejsce realizacji przedsięwzięcia

3. Opis planowanych działań/zadań

4. Podmiot realizujący przedsięwzięcie

5. Okres realizacji

6. Szacowana wartość całkowita

Źródła finansowania Kwota w złotych

Środki własne

Budżet Miasta Płocka

środki unijne – jakie ……………………………..……..

Inne zewnętrzne – jakie .……………………………………...



7. Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny i zmierzenia w odniesieniu do celów 
rewitalizacji

8. Przedsięwzięcia komplementarne



CZĘŚĆ D – przeniesienie na listę B przedsięwzięcia ujętego na liście A pod nazwą2 

Proszę o wskazanie zmian do wprowadzenia w opisie przedsięwzięcia ujętego w Programie 
Rewitalizacji. Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk.

1. Nazwa przedsięwzięcia

2. Lokalizacja/miejsce realizacji

3. Opis planowanych działań/zadań

4. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

5. Wpływ przedsięwzięcia na realizację celów Programu Rewitalizacji



CZĘŚĆ E – wykreślenie przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji
pod nazwą2 

1. Przyczyna wykreślenia przedsięwzięcia/rezygnacji z jego realizacji

CZEŚĆ F – dane wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy

2. Adres do korespondencji

3. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Urzędem Miasta Płocka

4. Telefon kontaktowy

5. Adres e-mail

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych  danych  osobowych  jest  Gmina  Miasto  Płock,  09-400 Płock,
pl. Stary Rynek 1;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  przygotowania,  prowadzenia  i  oceny  rewitalizacji,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
4. odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie  przepisów prawa – imię  i  nazwisko/nazwa podmiotu  realizującego przedsięwzięcie

mailto:iod@plock.eu


wskazane zostaną w Płockim Programie Rewitalizacji oraz sporządzanych sprawozdaniach z jego
realizacji, które publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz
na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu;

5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście – akta kategorii A; 
6. każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich

sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania  lub  prawo  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec
przetwarzania;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;

8. podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  skutkować
będzie odmową aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji.

Złożenie  wniosku  nie  oznacza  automatycznej  aktualizacji  przedsięwzięcia  rewitalizacyjnego
ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. Zmiana Płockiego Programu Rewitalizacji następuje
w  trybie,  w  jakim  jest  on  uchwalany. Wprowadzenie  zmian  dotyczących  przedsięwzięć
podstawowych poprzedzone zostanie uzyskaniem opinii organów określonych w art. 17 ustawy
z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji  oraz poprzedzone zostanie przeprowadzeniem
konsultacji społecznych w tym zakresie.

Aktualizacja  przedsięwzięcia  rewitalizacyjnego  ujętego  w  Płockim  Programie  Rewitalizacji
następuje zgodnie z procedurą opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Płocka oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu

                                                                                     ........................................
                                                                     (podpis/y wnioskodawcy)

1  Należy zaznaczyć właściwe
2  Należy wpisać numer i nazwę przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującym Płockim Programem
  Rewitalizacji, który jest dostępny na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu – Rewitalizacja i Estetyzacja

http://www.rozwojmiasta.plock.eu/
http://www.rozwojmiasta.plock.eu/

