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

KARTA  REALIZACJI  PRZEDSIĘWZIĘCIA
UJĘTEGO  W  PŁOCKIM  PROGRAMIE  REWITALIZACJI

Monitoring za rok ……..…

1. Numer i nazwa przedsięwzięcia
ujętego w Płockim 

Programie Rewitalizacji

2. Imię i nazwisko / nazwa podmiotu 
składającego kartę

(realizującego przedsięwzięcie ujęte
w Płockim Programie Rewitalizacji)

3. Etap realizacji przedsięwzięcia1

□ Etap przygotowawczy

□ Trwa rzeczowa realizacja
Termin 
rozpoczęcia _ _ - _ _ - _ _ _ _

□ Realizacja zakończona 
Termin 
zakończenia _ _ - _ _ - _ _ _ _

4. Opis wykonanych zadań, działań, prac lub robót budowlanych w okresie sprawozdawczym

1 Należy zaznaczyć właściwe



5. Całkowite koszty poniesione na realizację przedsięwzięcia w okresie
sprawozdawczym, w tym:

PLN

Środki własne PLN

Środki z budżetu miasta Płocka PLN

Środki unijne (jakie?) ……………………..………. PLN

Inne zewnętrzne (jakie?) ...…………………………………………. PLN

6. Osiągnięte rezultaty2 Jednostka Wartość

Długość przebudowanych, wybudowanych, wyremontowanych ciągów komunikacyjnych

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność gospodarczą

Liczba miejsc przygotowanych pod działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną

Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem

Liczba osób objętych wsparciem

Liczba podmiotów gospodarczych objętych wsparciem

Liczba utworzonych miejsc parkingowych

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba właścicieli nieruchomości objętych wsparciem

Liczba wybudowanych budynków, obiektów

Liczba wyremontowanej, wybudowanej infrastruktury służącej poprawie bezpieczeństwa

Liczba wyremontowanych budynków, obiektów zabytkowych

Liczba wyremontowanych, przebudowanych budynków, obiektów

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć

Liczba zorganizowanych przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej

Powierzchnia zagospodarowanej, uporządkowanej przestrzeni

2 Należy wypełnić w przypadku zakończenia realizacji przedsięwzięcia



7. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie karty

8. Telefon kontaktowy 9. Adres e-mail

□ Wyrażam zgodę na publikację niniejszej karty na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka3

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 Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400
Płock, pl. Stary Rynek 1;

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

rewitalizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji;
4. odbiorcami  Pani/Pana  danych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych

osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym archiwum państwowe zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2019
r. poz. 553 ze zm.) – imię i nazwisko/nazwa podmiotu realizującego przedsięwzięcie wskazane
zostaną w sporządzanych sprawozdaniach z realizacji  Płockiego Programu Rewitalizacji,  które
publikowane  są  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Płocka  oraz  na  stronie
www.rozwojmiasta.plock.eu;

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo – akta kategorii A; 
6. posiada Pani/Pan: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  w  przypadku  kwestionowania  prawidłowości  danych
osobowych,
d)  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  którym jest  Prezes  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych;

7. podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania
danych  uniemożliwi  zidentyfikowanie  składającego  kartę,  do  której  złożenia  jest  Pan/Pani
zobowiązany/a na podstawie zapisów Płockiego Programu Rewitalizacji przyjętego Uchwałą Nr
442/XXV/2016 zmienioną Uchwałą Nr 492/XXVIII/2017 oraz Uchwałą Nr 188/XI/2019. 

                                                                                 .....…………………..................................
                                                                     (podpis/y)

Wypełniony formularz należy przekazać do komórki wdrażającej Program Rewitalizacji w jednej
z następujących form:

1. Drogą  korespondencyjną  na  adres:  Urząd  Miasta  Płocka,  Referat  Rewitalizacji
i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

2. Za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka
3. Za  pośrednictwem  platformy  ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-

klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-
podmiotu-publicznego-nowe

3 Należy wstawić znak „X” w przypadku wyrażenia zgody

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe
http://www.rozwojmiasta.plock.eu/
http://www.rozwojmiasta.plock.eu/
mailto:iod@plock.eu

